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Pré-candidatos a governador e deputado 
federal são processados por colar adesivos em 
carros antes do início oficial da campanha

O Ministério Público Eleitoral 
ingressou com uma ação na 
Justiça Eleitoral do Rio Gran-

de do Norte contra pré-candida-
tos do Solidariedade por propagan-
da eleitoral antecipada. São alvos da 
ação o pré-candidato a governador 
Fábio Dantas, o deputado Kelps Li-

ma e o pré-candidato a deputado 
estadual Luiz Eduardo.

Para o procurador regional 
Eleitoral, Rodrigo Telles, a irregu-
laridade se confirma exatamente 
pelos adesivos induzirem quem 
os vê a acreditar que as candida-
turas já são oficiais.

Ítalo Ferreira vence bateria em Saquarema e avança
Medalhista de ouro em Tóquio, surfista potiguar Ítalo Ferreira se classificou para as oitavas de final da 
etapa de Saquarema do Circuito Mundial nesta quinta-feira (23)

Surfi sta potiguar superou o compatriota João Chianca e Matthew McGillivray na competição 
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Fábio Dantas e 
Kelps entram 
na mira do MP 
por propaganda 
antecipada

Eleições 2022

Últimas da Política

Natália Bonavides 
anuncia apoio a Carlos 
Eduardo para o Senado

Pré-candidatura de 
Rafael Motta esfria
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Notas & Informes

Luiz Almir

Pedro Neto

Governo Bolsonaro precisa deixar 
de bravata e combater corrupção

Styvenson reaquece proposta de 
castração química para estupradores

OAB vê preconceito em fala
de deputado e pede apuração

Torcida do América não aguentaria 
mais 1 ano do clube na Série D

Preços em alta MEC Transporte

Eleições
Dados da Companhia Na-

cional de Abastecimento (Co-
nab) apontam que produção 
de arroz, na safra 2021/22, te-
rá queda estimada em 10,5%, o 
que deve inflacionar o produto.

Da bancada do Rio Grande 
do Norte no Senado, apenas 
Styvenson Valentim se recu-
sou a assinar o requerimento. 
Pedido já tem 28 assinaturas, 
segundo Randolfe Rodrigues.

Em crise por causa do au-
mento do óleo diesel e da que-
da no número de passageiros, 
empresas de ônibus querem 
subsídios para gratuidades e 
meias passagens.

Arroz será o 
próximo vilão 
da inflação,
diz economista

Jean Paul e 
Zenaide assinam  
requerimento 
para abrir CPI

Isenção de ISS 
não é suficiente 
para cobrir os 
custos, diz Seturn
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Saúde

Paciente é um homem que tem histórico de viagem para Espanha e 
contato com caso confirmado na Europa. A idade não foi divulgada pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ele já recebeu atendimento médi-
co e realizou coleta de material conforme protocolos vigentes e orienta-
ções quanto à necessidade de manter isolamento.

Natal identifica primeiro caso
suspeito de varíola dos macacos

__PÁG.13
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__PÁG. 23 

Deputado do PT vinha re-
sistindo internamente a apoiar 
ex-prefeito de Natal.

THIAGO DIZ / WSL



• Sexta-feira, 24 de junho de 2022 2
Opinião

Notas & Informes

Virou rotina nas redes sociais da maioria dos 
deputados e pré-candidatos a estadual ou 
federal repercutir citações em pesquisas 

com menos de 1%, inclusive. Essa semana, com 
a divulgação de duas pesquisas, Brâmane (RN-
03991/2022) e Seta (RN-02313/2022), vários nomes 
de partidos distintos publicaram em Instagram e 
Facebook, além de usar grupos de WhatsApp, artes 
produzidas pelas assessorias com publicidades e ci-
tações de menos de 1%.

Para o eleitor ter uma noção dessas publicida-
des, o Instituto Brâmane, por exemplo, na qual o 
erro amostral é de 2,19 pontos, nenhum citado ob-
teve acima da margem para deputado estadual. Os 
eleitores que disseram que não sabiam chegaram 
a 55,8%, ou seja, mais da metade dos 2 mil entre-
vistados. Já 12,8% dos que responderam a pesqui-
sa Brâmane optaram em declarar que vão anular os 
votos ou votar branco para a Assembleia Legislativa. 
Existem 24 vagas em disputa.

Já na pesquisa Seta, divulgada pela 98 FM, outro 
dado chama a atenção para parâmetro desta avalia-
ção. Das 1500 entrevistas feitas pelos pesquisadores, 

a tabulação em relatório mostra margem de erro de 
2,7 pontos para mais ou para menos, nas estatísti-
cas apresentadas para o total da amostra levantada. 
Também nenhum nome conquistou citações aci-
ma de 2%. Mais de 86% disseram que não sabem 
em quem votar para deputado federal e 3% admi-
tiram voto nulo/branco. Pelo nosso Estado, apenas 
oito vagas estão em disputa.

No RN, pré-candidatos a deputado fazem publicidade 
com citações em pesquisa abaixo da margem de erro

TV PONTA NEGRA. Com um 
contrato de R$ 35 mil, a afilia-
da ao SBT potiguar encomen-
dou pesquisa Consult que já foi 
concluída desde quarta-feira 22. 
1.700 entrevistas foram tabula-
das. Na segunda-feira 27, os nú-
meros serão conhecidos no jor-
nal comandado pela jornalista 
Micarla de Sousa, que já foi pre-
feita e vice-prefeita de Natal e de-
putada estadual.

REAL TIME. Conhecido por 
ser o preferido dos bolsona-
ristas, o Real Time Big Data vai 
iniciar pesquisa neste sábado 
25 no Rio Grande do Norte. Se-
rão 1.500 entrevistas, que serão 
concluídas na segunda-feira 27. 
Na terça-feira 28, a pesquisa se-
rá divulgada pela TV Tropical. 
Segundo o registro, o trabalho 
foi pago pela TV Record nacio-
nal, ao custo de R$ 20 mil.

PV. Dos deputados estadu-
ais do PV, pelo menos Hermano 
Morais, George Soares e Eudiane 

Macedo estão mais propensos a 
apoiar o nome do PSB ao Senado, 
Rafael Motta. O deputado Vival-
do Costa, do Seridó, não discor-
dou do PV sobre Carlos Eduardo, 
mas todas as suas bases estão na 
campanha de Rogério Marinho 
(PL) ao Senado. O prefeito de Cai-
có, Dr. Tadeu (PSDB), anda com 
carro adesivado.

HERANÇA. O prefeito Álvaro 
Dias pediu autorização da Câma-
ra Municipal de Natal para par-
celar uma dívida previdenciária 
deixada pelo ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves (PDT). A solicita-
ção do prefeito é para parcelar a 
dívida em até 20 anos. A propos-
ta chegou à Câmara na sema-
na passada e tramita em regime 
de urgência. A gestão municipal 
precisa parcelar a dívida para não 
ficar impossibilitada de receber 
recursos federais. Uma certidão 
temporária de regularidade, emi-
tida por ordem judicial, vai per-
der a validade no dia 1º de julho, e 
a prefeitura não tem como reno-

var se não negociar a dívida.

EXAME/IDEIA. Se o 1º turno 
da eleição presidencial fosse ho-
je, Lula da Silva (PT) e Jair Bol-
sonaro (PL) passariam para o 2º 
turno. De acordo com a pesqui-
sa eleitoral Exame/Ideia publi-
cada ontem, o petista tem 45% 
das intenções de voto, e o atual 
ocupante do Palácio do Planalto 
aparece com 36%. Ciro Gomes 
(PDT) tem 7%, e Simone Tebet 
(MDB), 3%. Foram ouvidas 1.500 
pessoas por telefone entre os 
dias 17 e 22 de junho. A margem 
de erro é de 3 pontos percentu-
ais, com 95% de confiança. O re-
gistro é o BR-02845-2022.

REGIÃO. Bolsonaro tem van-
tagem sobre Lula no Norte (38% 
a 23%), no Centro-Oeste (36% a 
24%), e no Sul (28% a 26%). O pe-
tista está na dianteira no Nordes-
te, com 51% contra 22%. No Su-
deste o cenário é de empate, com 
os dois pré-candidatos pontuan-
do 33% em um primeiro turno.

Editorial
Máscaras no chão

A prisão do ex-ministro 
Milton Ribeiro e dos pas-
tores lobistas e o avanço 

das investigações sobre os mal-
feitos no MEC expõem que, di-
ferentemente do que é propa-
gado quase diariamente pelo 
presidente Jair Bolsonaro, há 
sim corrupção em setores do 
Governo Federal. Um pilar im-
portante do discurso bolsona-
rista caiu por terra.

Na verdade, o presidente 
Bolsonaro jamais poderia ter 
garantido que não haveria cor-
rupção em seu governo. Até 
porque ele mesmo reconhe-
ceu, durante a campanha e 
depois, que não tem a menor 
noção sobre alguns assuntos 
do governo. Mais de uma vez, 
disse entregar ministérios para 
aliados de “porteira fechada”. O 
caso mais recente foi quando 
nomeou Adolfo Sachsida para a 
pasta de Minas e Energia.

O presidente confia nas in-
dicações e parece lavar as mãos 
para o que acontece dentro 
dos ministérios. Se mal sabe 
as competências da pasta, co-
mo garantir que ali dentro não 
pode ter desvios? O que garan-
te que não há corrupção no go-
verno, a não ser a palavra vazia 
do presidente?

É preciso que Bolsonaro vá 
além. Para garantir que, de fato, 
não haverá corrupção no go-
verno, o presidente não pode 
ficar apenas no discurso e na 
bravata. É preciso fortalecer os 
mecanismos de combate à cor-
rupção, e não atacá-los, como o 
presidente e seus asseclas fize-
ram ao longo do governo.

Um dos caminhos é o forta-
lecimento de instituições como 
o Ministério Público. Sob Bol-

sonaro, a Procuradoria-Geral 
da República passou a ser che-
fiada por alguém que sequer 
estava na lista tríplice elabora-
da pelos procuradores. O resul-
tado é um procurador com atu-
ação contestada, quase sempre 
apontado como alguém que 
blinda o governo de investiga-
ções.

Augusto Aras, hoje procura-
dor-geral da República, é crítico 
da Lava Jato e, vale lembrar, dis-
solveu a força-tarefa criada pa-
ra apurar casos de corrupção.

Sergio Moro, nomeado mi-
nistro da Justiça no início do 
governo, saiu acusando Bolso-
naro de buscar interferir na Po-
lícia Federal.

Além disso, Bolsonaro di-
ficulta o acesso a informação, 
autorizando sem cerimônia a 
decretação de sigilo sobre qual-
quer assunto que, uma vez me-
xido, possa gerar incômodo a 
ele.

Neste governo, também 
houve forte ataque ao Coaf, ór-
gão importante que, a partir de 
suas detecções de movimenta-
ções financeiras atípicas, cola-
borou com investigações sobre 
escândalos – envolvendo, entre 
outras figuras, um dos filhos do 
presidente.

Enfim, Bolsonaro precisa 
agir para fortalecer esses me-
canismos para realmente se 
gabar de que faz um governo 
sem corrupção. Mais do que 
não ter corrupção, o presiden-
te deve garantir que as institui-
ções terão condições e inde-
pendência de fazer o seu tra-
balho. Ou então a corrupção 
ficará escondida.

Ou Bolsonaro faz isso ou vai 
“queimar a cara” várias vezes.
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ÃO 2º TURNO. Em relação à pesquisa eleitoral fei-
ta há um mês, Lula e Bolsonaro ganharam dois 
pontos percentuais de intenção de voto em um 
segundo turno. O número de crescimento está 
dentro da margem de erro da pesquisa e man-
tém a diferença entre os dois, alcançada em maio 
deste ano, que é de sete pontos. Lula somou 48%, 
Bolsonaro 41%, branco/Nulo 7% e 3% não sabe.
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Fábio: “Estamos tranquilos que seguimos a orientação jurídica vigente no país”

REPRODUÇÃO

Direto da Redação
Styvenson Valentim defende 
castração química para estupradores

O senador Styvenson Valen-
tim (Podemos) voltou a 
divulgar projeto de lei de 

sua autoria que prevê castração 
química para estupradores. “Des-
de 2019 venho lutando para que 
meu projeto sobre a castração 
química (PL 3127/2019) vire lei. 
O presidente @jairmessiasbolso-
naro apresentou projeto seme-
lhante quando era deputado. Por 
que será que não vai para frente 
em um país onde as estatísticas 
apontam que a cada hora, duas 
crianças entre 10 e 14 anos são es-
tupradas? Isso sem contar as de-
mais vítimas. Se fosse com o seu 
filho, sua filha ou alguém da sua 
família, a castração química faria 
sentido para você?”, questionou o 
senador em suas redes sociais.

Esta semana o tema envolveu 
a juíza de Santa Catarina, Joana 
Zimmer que, durante uma audi-
ência, questionou uma criança 
de 10 anos: “você suportaria ficar 
mais um pouquinho? Segundo a 
CNN, sete conselheiros do CNJ  
tratam a audiência como “esca-
brosa” e palco de violência insti-
tucional contra a menina.

AGÊNCIA SENADO

INFERNO ASTRAL. O depu-
tado federal Rafael Motta (PSB) 
e pretenso candidato ao Senado 
Federal vem enfrentando uma 
maré de azar. Além de não pon-
tuar bem nas pesquisas, e ter que 
enfrentar decisão do TSE que co-
locou em xeque sua aliança com 
a governadora Fátima Bezer-
ra (PT), o socialista perde uma 
aliada importante, sua colega de 
bancada - deputada Natália Bo-
navides (PT), que declarou, ao 
programa Jornal da Tarde da Rá-
dio Rural de Mossoró, apoio ao 
pré-candidatura do pedetista 
Carlos Eduardo Alves.

CONFLITO. Os quatro depu-
tados estaduais do PV: Eudiane 
Macedo (ex-Republicanos), Ge-
orge Soares (ex-PL), Hermano 
Morais (ex-PSB) e Vivaldo Cos-
ta (ex-PSD) não querer apoiar a 
pré-candidatura do líder poti-
guar da legenda, o vereador de 
Natal Milklei Leite (PV) à Câmara 

dos Deputados. Eudiane Macedo 
tem acordo com Benes Leocádio 
(UB) e Paulinho Freire (UB), Vi-
valdo Costa tem relação de pro-
ximidade com o ex-governador 
do Estado Robinson Faria (PP), e 
George Soares deverá pedir vo-
to para eleger João Maia (PL) na 
região do Seridó. Ele exigiu ter o 
comando do diretório municipal 
da sigla na região do Vale do Açu, 
mas o PV negou.

ENERGIA NO MAR. Nos últi-
mos anos, a população brasilei-
ra, defensores do meio ambiente 
e investidores têm buscado cada 
vez mais energias limpas e no-
vas matrizes energéticas, como 
a energia eólica e a fotovoltaica. 
O senador Jean Paul Prates (PT) 
apresentou, em 2021, um proje-
to que cria um marco regulatório 
para a exploração de energia no 
mar. “Esse projeto é estruturante 
para o Brasil. A proposta faz com 
que possamos utilizar um bem 

público para geração de energia. 
O Brasil certamente será um dos 
melhores lugares para investi-
mentos em energia offshore nos 
próximos 10 anos”, afirmou.

POSSE. A Comissão Eleitoral 
Regional do RN (CER-RN) em-
possa os eleitos para diretoria 
executiva e os membros dos co-
legiados do CRT-RN. A cerimô-
nia, para este sábado 25, às 16h, 
no Hotel Villa Oeste, em Mosso-
ró, contará com: o presidente do 
Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais (CFT), Wilson Vieira, 
bem como, presidentes de outros 
regionais: João Souza (CRT-02), e 
Nilson Rocha (CRT-MG) e Daise 
Carvalho (Conselheira Federal do 
CRT-MG). Terão homenagens aos 
Conselheiros que deixarão a ges-
tão, mas que marcaram a história 
do Conselho com a prestação de 
relevantes serviços ofertados à 
sociedade e aos técnicos indus-
triais do RN.

Órgão identificou 
que adesivos usados  

“escondem” fato de 
que candidaturas 

ainda não são 
oficiais

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

MPE processa Fábio e Kelps por 
propaganda eleitoral antecipada

“Estamos tranquilos e 
confiamos na ampla 
jurisprudência da Justi-

ça Eleitoral em todo país, sobre 
esse tema, que não veda o uso 
de adesivos na pré-campanha”, 
afirmou o pré-candidato ao go-
verno do Estado, Fábio Dantas, 
ao comentar o processo iniciado 
pelo Ministério Público Eleitoral 
(MPE) por propaganda eleitoral 
antecipada contra ele, o depu-
tado estadual Kelps Lima e o ex-
-prefeito de Maxaranguape Luiz 
Eduardo, todos do Solidarieda-
de. Na ação, o MPE aponta o uso 
de materiais publicitários, nes-
te caso adesivos, que apresenta 
o termo “pré-candidato” muito 
pequeno, podendo levar o leitor 
ao erro de considerar que a cam-
panha já começou.

Fábio Dantas disse ainda que 
acha importante o julgamento 
da matéria, no âmbito do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE-RN), 
para resguardar os demais pré-
-candidatos que também fazem 
uso da mesma atitude. “Estamos 
tranquilos que seguimos a orien-
tação jurídica vigente no país”, 
enfatizou. A calma é apresen-
tada ainda por Kelps Lima, que 
está viajando pelos municípios 
do interior do Estado em visitas 
e diálogos com lideranças locais.

Ele disse que não teve acesso 
à ação iniciada pelo MPE, mas 
que tem “plena consciência” de 
que não está incorrendo em ne-
nhuma irregularidade. “Não tive 
acesso a peça do MPE, mas te-
nho convicção que não ferimos 
a Lei Eleitoral, sou muito cuida-
doso em relação a isso. No adesi-
vo, está escrito que sou pré-can-
didato e isso é claramente per-
mitido pela legislação”, afirmou 
Kelps.

Além dos três pré-candida-
tos do Solidariedade, também 
foi incluído no processo do MPE 
o marceneiro Francisco Welling-
ton Lopes Paraguai, que teria ex-
posto o material publicitário em 
seu veículo. Conforme a ação ju-
dicial, foram encontrados adesi-
vos de Fábio Dantas, Kelps Lima 
e Luiz Eduardo Bento, nos quais 
a condição de pré-candidatos é 

praticamente imperceptível. Em 
depoimento ao MP, Francisco 
Wellington confirmou que obte-
ve os materiais de pessoas dire-
tamente ligadas aos outros três 
representados.

Segundo o procurador regio-
nal Eleitoral, Rodrigo Telles, a ir-
regularidade se confirma exata-
mente pelos adesivos induzirem 
quem os vê a acreditar que as 
candidaturas já são oficiais e que 
a campanha já teve início. Ele ex-
plicou ainda que, no caso da re-
presentação desta quinta-feira, 
os envolvidos veicularam adesi-
vos cuja explicação de se tratar 
de pré-candidaturas é apresen-
tada em uma “faixa com tonali-

dade de cor e tamanho de letra” 
que torna a expressão pré-candi-
dato imperceptível.

“Apesar de precedentes ju-
rídicos não considerarem que 
a colocação de adesivos em ve-
ículos no período pré-eleitoral 
caracterize, necessariamente, 
propaganda antecipada, tal mo-
dalidade de publicidade só de-
ve ser aceita quando se tratar de 
mensagens genéricas, sem levar 
o eleitor a uma certeza (irreal) de 
que este ou aquele pré-candida-
to já ostenta a condição formal 
de postulante a um determina-
do cargo eletivo. Há uma evi-
dente estratégia de marketing, 
apresentaram-se como se já fos-

sem candidatos, antecipando, 
assim, de forma ilícita, a campa-
nha eleitoral”, disse o procurador 
eleitoral.

PADRÃO TÍPICO. Rodrigo Tel-
les explicou que os adesivos se-
guiam o padrão típico dos utili-
zados nas campanhas, com des-
taque para o nome do candidato 
e o cargo almejado. “Isso equiva-
le a um pedido explícito de voto”, 
comparou. No caso dos de Kelps 
Lima e Luiz Eduardo, há até mes-
mo referência a slogans: “Um Fe-
deral para Natal” e “Um Estadual 
para Natal”, respectivamente.

Para o MPE, o gasto com os 
materiais não fará parte da con-
tabilidade de campanha, uma 
vez que esta sequer se iniciou. 
“Certamente, escaparão da fis-
calização da Justiça Eleitoral, po-
dendo desequilibrar a disputa 
em prol dos futuros candidatos 
que possuam poder econômico 
para investir nesse tipo de publi-
cidade antes mesmo do período 
regular de propaganda se iniciar, 
o que ocorrerá a partir de 16 de 
agosto. Além disso, os três são fi-
liados ao mesmo partido, o que 
evidencia que o estratagema ilí-
cito em referência foi utilizado 
pelos pré-candidatos como for-
ma de antecipar indevidamente 
a campanha eleitoral em favor 
deles”, finalizou.
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contrato de R$ 35 mil, a afilia-
da ao SBT potiguar encomen-
dou pesquisa Consult que já foi 
concluída desde quarta-feira 22. 
1.700 entrevistas foram tabula-
das. Na segunda-feira 27, os nú-
meros serão conhecidos no jor-
nal comandado pela jornalista 
Micarla de Sousa, que já foi pre-
feita e vice-prefeita de Natal e de-
putada estadual.

REAL TIME. Conhecido por 
ser o preferido dos bolsona-
ristas, o Real Time Big Data vai 
iniciar pesquisa neste sábado 
25 no Rio Grande do Norte. Se-
rão 1.500 entrevistas, que serão 
concluídas na segunda-feira 27. 
Na terça-feira 28, a pesquisa se-
rá divulgada pela TV Tropical. 
Segundo o registro, o trabalho 
foi pago pela TV Record nacio-
nal, ao custo de R$ 20 mil.

PV. Dos deputados estadu-
ais do PV, pelo menos Hermano 
Morais, George Soares e Eudiane 

Macedo estão mais propensos a 
apoiar o nome do PSB ao Senado, 
Rafael Motta. O deputado Vival-
do Costa, do Seridó, não discor-
dou do PV sobre Carlos Eduardo, 
mas todas as suas bases estão na 
campanha de Rogério Marinho 
(PL) ao Senado. O prefeito de Cai-
có, Dr. Tadeu (PSDB), anda com 
carro adesivado.

HERANÇA. O prefeito Álvaro 
Dias pediu autorização da Câma-
ra Municipal de Natal para par-
celar uma dívida previdenciária 
deixada pelo ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves (PDT). A solicita-
ção do prefeito é para parcelar a 
dívida em até 20 anos. A propos-
ta chegou à Câmara na sema-
na passada e tramita em regime 
de urgência. A gestão municipal 
precisa parcelar a dívida para não 
ficar impossibilitada de receber 
recursos federais. Uma certidão 
temporária de regularidade, emi-
tida por ordem judicial, vai per-
der a validade no dia 1º de julho, e 
a prefeitura não tem como reno-

var se não negociar a dívida.

EXAME/IDEIA. Se o 1º turno 
da eleição presidencial fosse ho-
je, Lula da Silva (PT) e Jair Bol-
sonaro (PL) passariam para o 2º 
turno. De acordo com a pesqui-
sa eleitoral Exame/Ideia publi-
cada ontem, o petista tem 45% 
das intenções de voto, e o atual 
ocupante do Palácio do Planalto 
aparece com 36%. Ciro Gomes 
(PDT) tem 7%, e Simone Tebet 
(MDB), 3%. Foram ouvidas 1.500 
pessoas por telefone entre os 
dias 17 e 22 de junho. A margem 
de erro é de 3 pontos percentu-
ais, com 95% de confiança. O re-
gistro é o BR-02845-2022.

REGIÃO. Bolsonaro tem van-
tagem sobre Lula no Norte (38% 
a 23%), no Centro-Oeste (36% a 
24%), e no Sul (28% a 26%). O pe-
tista está na dianteira no Nordes-
te, com 51% contra 22%. No Su-
deste o cenário é de empate, com 
os dois pré-candidatos pontuan-
do 33% em um primeiro turno.

Editorial
Máscaras no chão

A prisão do ex-ministro 
Milton Ribeiro e dos pas-
tores lobistas e o avanço 

das investigações sobre os mal-
feitos no MEC expõem que, di-
ferentemente do que é propa-
gado quase diariamente pelo 
presidente Jair Bolsonaro, há 
sim corrupção em setores do 
Governo Federal. Um pilar im-
portante do discurso bolsona-
rista caiu por terra.

Na verdade, o presidente 
Bolsonaro jamais poderia ter 
garantido que não haveria cor-
rupção em seu governo. Até 
porque ele mesmo reconhe-
ceu, durante a campanha e 
depois, que não tem a menor 
noção sobre alguns assuntos 
do governo. Mais de uma vez, 
disse entregar ministérios para 
aliados de “porteira fechada”. O 
caso mais recente foi quando 
nomeou Adolfo Sachsida para a 
pasta de Minas e Energia.

O presidente confia nas in-
dicações e parece lavar as mãos 
para o que acontece dentro 
dos ministérios. Se mal sabe 
as competências da pasta, co-
mo garantir que ali dentro não 
pode ter desvios? O que garan-
te que não há corrupção no go-
verno, a não ser a palavra vazia 
do presidente?

É preciso que Bolsonaro vá 
além. Para garantir que, de fato, 
não haverá corrupção no go-
verno, o presidente não pode 
ficar apenas no discurso e na 
bravata. É preciso fortalecer os 
mecanismos de combate à cor-
rupção, e não atacá-los, como o 
presidente e seus asseclas fize-
ram ao longo do governo.

Um dos caminhos é o forta-
lecimento de instituições como 
o Ministério Público. Sob Bol-

sonaro, a Procuradoria-Geral 
da República passou a ser che-
fiada por alguém que sequer 
estava na lista tríplice elabora-
da pelos procuradores. O resul-
tado é um procurador com atu-
ação contestada, quase sempre 
apontado como alguém que 
blinda o governo de investiga-
ções.

Augusto Aras, hoje procura-
dor-geral da República, é crítico 
da Lava Jato e, vale lembrar, dis-
solveu a força-tarefa criada pa-
ra apurar casos de corrupção.

Sergio Moro, nomeado mi-
nistro da Justiça no início do 
governo, saiu acusando Bolso-
naro de buscar interferir na Po-
lícia Federal.

Além disso, Bolsonaro di-
ficulta o acesso a informação, 
autorizando sem cerimônia a 
decretação de sigilo sobre qual-
quer assunto que, uma vez me-
xido, possa gerar incômodo a 
ele.

Neste governo, também 
houve forte ataque ao Coaf, ór-
gão importante que, a partir de 
suas detecções de movimenta-
ções financeiras atípicas, cola-
borou com investigações sobre 
escândalos – envolvendo, entre 
outras figuras, um dos filhos do 
presidente.

Enfim, Bolsonaro precisa 
agir para fortalecer esses me-
canismos para realmente se 
gabar de que faz um governo 
sem corrupção. Mais do que 
não ter corrupção, o presiden-
te deve garantir que as institui-
ções terão condições e inde-
pendência de fazer o seu tra-
balho. Ou então a corrupção 
ficará escondida.

Ou Bolsonaro faz isso ou vai 
“queimar a cara” várias vezes.
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ÃO 2º TURNO. Em relação à pesquisa eleitoral fei-
ta há um mês, Lula e Bolsonaro ganharam dois 
pontos percentuais de intenção de voto em um 
segundo turno. O número de crescimento está 
dentro da margem de erro da pesquisa e man-
tém a diferença entre os dois, alcançada em maio 
deste ano, que é de sete pontos. Lula somou 48%, 
Bolsonaro 41%, branco/Nulo 7% e 3% não sabe.
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Fábio: “Estamos tranquilos que seguimos a orientação jurídica vigente no país”
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Direto da Redação
Styvenson Valentim defende 
castração química para estupradores

O senador Styvenson Valen-
tim (Podemos) voltou a 
divulgar projeto de lei de 

sua autoria que prevê castração 
química para estupradores. “Des-
de 2019 venho lutando para que 
meu projeto sobre a castração 
química (PL 3127/2019) vire lei. 
O presidente @jairmessiasbolso-
naro apresentou projeto seme-
lhante quando era deputado. Por 
que será que não vai para frente 
em um país onde as estatísticas 
apontam que a cada hora, duas 
crianças entre 10 e 14 anos são es-
tupradas? Isso sem contar as de-
mais vítimas. Se fosse com o seu 
filho, sua filha ou alguém da sua 
família, a castração química faria 
sentido para você?”, questionou o 
senador em suas redes sociais.

Esta semana o tema envolveu 
a juíza de Santa Catarina, Joana 
Zimmer que, durante uma audi-
ência, questionou uma criança 
de 10 anos: “você suportaria ficar 
mais um pouquinho? Segundo a 
CNN, sete conselheiros do CNJ  
tratam a audiência como “esca-
brosa” e palco de violência insti-
tucional contra a menina.

AGÊNCIA SENADO

INFERNO ASTRAL. O depu-
tado federal Rafael Motta (PSB) 
e pretenso candidato ao Senado 
Federal vem enfrentando uma 
maré de azar. Além de não pon-
tuar bem nas pesquisas, e ter que 
enfrentar decisão do TSE que co-
locou em xeque sua aliança com 
a governadora Fátima Bezer-
ra (PT), o socialista perde uma 
aliada importante, sua colega de 
bancada - deputada Natália Bo-
navides (PT), que declarou, ao 
programa Jornal da Tarde da Rá-
dio Rural de Mossoró, apoio ao 
pré-candidatura do pedetista 
Carlos Eduardo Alves.

CONFLITO. Os quatro depu-
tados estaduais do PV: Eudiane 
Macedo (ex-Republicanos), Ge-
orge Soares (ex-PL), Hermano 
Morais (ex-PSB) e Vivaldo Cos-
ta (ex-PSD) não querer apoiar a 
pré-candidatura do líder poti-
guar da legenda, o vereador de 
Natal Milklei Leite (PV) à Câmara 

dos Deputados. Eudiane Macedo 
tem acordo com Benes Leocádio 
(UB) e Paulinho Freire (UB), Vi-
valdo Costa tem relação de pro-
ximidade com o ex-governador 
do Estado Robinson Faria (PP), e 
George Soares deverá pedir vo-
to para eleger João Maia (PL) na 
região do Seridó. Ele exigiu ter o 
comando do diretório municipal 
da sigla na região do Vale do Açu, 
mas o PV negou.

ENERGIA NO MAR. Nos últi-
mos anos, a população brasilei-
ra, defensores do meio ambiente 
e investidores têm buscado cada 
vez mais energias limpas e no-
vas matrizes energéticas, como 
a energia eólica e a fotovoltaica. 
O senador Jean Paul Prates (PT) 
apresentou, em 2021, um proje-
to que cria um marco regulatório 
para a exploração de energia no 
mar. “Esse projeto é estruturante 
para o Brasil. A proposta faz com 
que possamos utilizar um bem 

público para geração de energia. 
O Brasil certamente será um dos 
melhores lugares para investi-
mentos em energia offshore nos 
próximos 10 anos”, afirmou.

POSSE. A Comissão Eleitoral 
Regional do RN (CER-RN) em-
possa os eleitos para diretoria 
executiva e os membros dos co-
legiados do CRT-RN. A cerimô-
nia, para este sábado 25, às 16h, 
no Hotel Villa Oeste, em Mosso-
ró, contará com: o presidente do 
Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais (CFT), Wilson Vieira, 
bem como, presidentes de outros 
regionais: João Souza (CRT-02), e 
Nilson Rocha (CRT-MG) e Daise 
Carvalho (Conselheira Federal do 
CRT-MG). Terão homenagens aos 
Conselheiros que deixarão a ges-
tão, mas que marcaram a história 
do Conselho com a prestação de 
relevantes serviços ofertados à 
sociedade e aos técnicos indus-
triais do RN.

Órgão identificou 
que adesivos usados  

“escondem” fato de 
que candidaturas 

ainda não são 
oficiais

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

MPE processa Fábio e Kelps por 
propaganda eleitoral antecipada

“Estamos tranquilos e 
confiamos na ampla 
jurisprudência da Justi-

ça Eleitoral em todo país, sobre 
esse tema, que não veda o uso 
de adesivos na pré-campanha”, 
afirmou o pré-candidato ao go-
verno do Estado, Fábio Dantas, 
ao comentar o processo iniciado 
pelo Ministério Público Eleitoral 
(MPE) por propaganda eleitoral 
antecipada contra ele, o depu-
tado estadual Kelps Lima e o ex-
-prefeito de Maxaranguape Luiz 
Eduardo, todos do Solidarieda-
de. Na ação, o MPE aponta o uso 
de materiais publicitários, nes-
te caso adesivos, que apresenta 
o termo “pré-candidato” muito 
pequeno, podendo levar o leitor 
ao erro de considerar que a cam-
panha já começou.

Fábio Dantas disse ainda que 
acha importante o julgamento 
da matéria, no âmbito do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE-RN), 
para resguardar os demais pré-
-candidatos que também fazem 
uso da mesma atitude. “Estamos 
tranquilos que seguimos a orien-
tação jurídica vigente no país”, 
enfatizou. A calma é apresen-
tada ainda por Kelps Lima, que 
está viajando pelos municípios 
do interior do Estado em visitas 
e diálogos com lideranças locais.

Ele disse que não teve acesso 
à ação iniciada pelo MPE, mas 
que tem “plena consciência” de 
que não está incorrendo em ne-
nhuma irregularidade. “Não tive 
acesso a peça do MPE, mas te-
nho convicção que não ferimos 
a Lei Eleitoral, sou muito cuida-
doso em relação a isso. No adesi-
vo, está escrito que sou pré-can-
didato e isso é claramente per-
mitido pela legislação”, afirmou 
Kelps.

Além dos três pré-candida-
tos do Solidariedade, também 
foi incluído no processo do MPE 
o marceneiro Francisco Welling-
ton Lopes Paraguai, que teria ex-
posto o material publicitário em 
seu veículo. Conforme a ação ju-
dicial, foram encontrados adesi-
vos de Fábio Dantas, Kelps Lima 
e Luiz Eduardo Bento, nos quais 
a condição de pré-candidatos é 

praticamente imperceptível. Em 
depoimento ao MP, Francisco 
Wellington confirmou que obte-
ve os materiais de pessoas dire-
tamente ligadas aos outros três 
representados.

Segundo o procurador regio-
nal Eleitoral, Rodrigo Telles, a ir-
regularidade se confirma exata-
mente pelos adesivos induzirem 
quem os vê a acreditar que as 
candidaturas já são oficiais e que 
a campanha já teve início. Ele ex-
plicou ainda que, no caso da re-
presentação desta quinta-feira, 
os envolvidos veicularam adesi-
vos cuja explicação de se tratar 
de pré-candidaturas é apresen-
tada em uma “faixa com tonali-

dade de cor e tamanho de letra” 
que torna a expressão pré-candi-
dato imperceptível.

“Apesar de precedentes ju-
rídicos não considerarem que 
a colocação de adesivos em ve-
ículos no período pré-eleitoral 
caracterize, necessariamente, 
propaganda antecipada, tal mo-
dalidade de publicidade só de-
ve ser aceita quando se tratar de 
mensagens genéricas, sem levar 
o eleitor a uma certeza (irreal) de 
que este ou aquele pré-candida-
to já ostenta a condição formal 
de postulante a um determina-
do cargo eletivo. Há uma evi-
dente estratégia de marketing, 
apresentaram-se como se já fos-

sem candidatos, antecipando, 
assim, de forma ilícita, a campa-
nha eleitoral”, disse o procurador 
eleitoral.

PADRÃO TÍPICO. Rodrigo Tel-
les explicou que os adesivos se-
guiam o padrão típico dos utili-
zados nas campanhas, com des-
taque para o nome do candidato 
e o cargo almejado. “Isso equiva-
le a um pedido explícito de voto”, 
comparou. No caso dos de Kelps 
Lima e Luiz Eduardo, há até mes-
mo referência a slogans: “Um Fe-
deral para Natal” e “Um Estadual 
para Natal”, respectivamente.

Para o MPE, o gasto com os 
materiais não fará parte da con-
tabilidade de campanha, uma 
vez que esta sequer se iniciou. 
“Certamente, escaparão da fis-
calização da Justiça Eleitoral, po-
dendo desequilibrar a disputa 
em prol dos futuros candidatos 
que possuam poder econômico 
para investir nesse tipo de publi-
cidade antes mesmo do período 
regular de propaganda se iniciar, 
o que ocorrerá a partir de 16 de 
agosto. Além disso, os três são fi-
liados ao mesmo partido, o que 
evidencia que o estratagema ilí-
cito em referência foi utilizado 
pelos pré-candidatos como for-
ma de antecipar indevidamente 
a campanha eleitoral em favor 
deles”, finalizou.
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O pré-candidato ao Senado tem 
sentido o gosto amargo de uma 
semana ruim

Natália fecha apoio a Carlos Eduardo 
para derrotar o bolsonarismo no RN

Defi nição

Após se posicionar contrá-
ria à aliança do PT com o 
PDT e com o MDB, a de-

putada federal Natália Bonavi-
des (PT), pré-candidata à ree-
leição, repensou a decisão do 
partido e afirmou que apoiará 
a pré-candidatura do presiden-
te do PDT, o ex-prefeito de Na-
tal Carlos Eduardo (PDT) ao Se-
nado Federal, nesta quinta-fei-
ra 23. A parlamentar comentou 
que sua decisão “não é sobre 
ódio, é sobre amor ao povo poti-
guar”, explicou, ao justificar seu 
posicionamento eleitoral para 
este pleito.

“Tivemos todas as diver-
gências debatidas, não só no 
encontro de tática, mas tam-
bém publicamente e agora teve 
uma decisão tomada. A gente 
que acredita em uma mudança 

de sociedade, que o Brasil tem 
condições de ser um lugar me-
lhor para a classe trabalhadora, 
a gente sabe que sozinho, não 
fazemos nada. E sabemos que 
é preciso saber atuar em con-
junto. Está tomada a decisão do 
partido em relação ao Senado e 
a vaga de vice. A gente vai jun-
to, vai unido, seguindo a decisão 
que o PT adotou”, disse a parla-
mentar, em entrevista à Rádio 
Rural de Mossoró.

Natália havia se posiciona-
do contra a aliança do PT com o 
PDT e com o MDB, durante reu-
nião da Executiva do partido, em 
março passado, quando a maio-
ria dos membros votou a favor 
da união com os pedetistas e os 
emedebistas. E, como a deputa-
da se manteve em silêncio desde 
então, a expectativa, conforme 
informações de bastidores da 
política local, era de que Natália 
se posicionasse favorável, com 
apoio e voto, ao seu amigo e co-

lega de bancada federal, o pré-
-candidato ao Senado pelo PSB, 
deputado federal Rafael Motta. 
O que não ocorreu.

Sobre a postulação de Mot-
ta, a parlamentar afirmou ser 
uma pré-candidatura legítima, 
mas que, diante da decisão do 
Partido dos Trabalhadores pe-
la aliança e apoio ao ex-prefeito 
de Natal, ela seguirá a decisão da 
legenda. “Esperamos que com 
essa tática a gente derrote Rogé-
rio Marinho, ex-ministro de Bol-
sonaro. Seria lamentável termos 
uma representação como a dele 
no Senado”, afirmou Natália.

A parlamentar disse ainda 
que o objetivo maior é derrotar 
o pré-candidato representan-
te do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), no caso, o ex-ministro Ro-
gério Marinho (PL), que concor-
re junto a Carlos Eduardo e Rafa-
el Motta à única cadeira vaga no 
Senado Federal, nestas eleições 
gerais.

“Queremos derrotar alguém 
que tem feito tão mal e que pro-
tagonizou coisas tão ruins para 
o nosso povo. A gente sabe que 
a reforma trabalhista, que Rogé-
rio Marinho relatou, aumentou 
o desemprego e a informalida-
de. A reforma da Previdência, 
que ele protagonizou no gover-
no Bolsonaro, deixou mais difícil 
a chance das pessoas se aposen-
tarem”, explicou Natália.

ROGÉRIO MARINHO. “Tris-
te RN, governado pelo PT e re-
presentado por deputadas co-

mo essa, que tem como único 
projeto político, derrotar seus 
adversários. Chegou a hora da 
mudança, vamos juntos conti-
nuar a modernização do Brasil 
e trabalhar para reconduzir o 
RN para o rumo certo”, dispa-
rou o pré-candidato ao Senado 
Federal, Rogério Marinho (PL), 
ao comentar a decisão eleito-
ral de Natália Bonavides. Para 
ele, o fato da deputada apoiar 
a pré-candidatura de Carlos 
Eduardo (PDT) ao Senado, 
mesmo após criticar a família 
Alves, é inaceitável.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Natália: “O Brasil tem condições de ser um lugar melhor para os trabalhadores”

Rafael Motta vive dias de 
notícias e resultados fracos

Pré-candidato 
tem resultados 

insatisfatórios em 
pesquisas, perde apoio 

de Natália e se afasta do 
palanque de Fátima

Após o “boom” dos primei-
ros dias de pré-candida-
tura ao Senado Federal, 

recheados de expectativas posi-
tivas, alianças importantes e en-
cantamento, o presidente esta-
dual do PSB e deputado federal 
Rafael Motta, começa a sentir o 
gosto amargo de uma semana 
ruim. Após ter seu desempenho 
praticamente estagnado nas úl-
timas pesquisas de intenção de 
voto para a corrida ao Congresso 
Nacional, Rafael ainda amargou 
a perda do apoio, importante, da 
deputada Natália Bonavides (PT) 
– que declarou voto ao pedetista 
Carlos Eduardo Alves -, e o afas-
tamento do palanque da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), após 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Analisando a última pesquisa 
eleitoral divulgada no RN, do Ins-
tituto Seta, nesta quarta-feira 22, 
Rafael Motta obteve apenas 2,9% 
na pesquisa espontânea – onde 
não são apresentados nomes dos 
candidatos e o entrevistado fala o 
que lhe vem à cabeça quando é 

questionado em quem pretende 
votar -, ficando na lanterninha, 
bem abaixo dos seus adversários 
políticos, Carlos Eduardo (9,3%) 
e Rogério Marinho (PL) (com 
7,1%). Já conforme a pesquisa di-
vulgada pelo Instituto Brâmane, 
na última segunda-feira 20, Ra-
fael obteve 8,1% das intenções 
de votos, atrás de Carlos Eduardo 

(com 13,7%) e Rogério (12,8%).
O segundo “golpe” sofrido pe-

lo pessebista foi a decisão do TSE 
desta terça-feira 21, que o afastou 
ainda mais do palanque da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). Ago-
ra, ele terá que seguir sua candi-
datura de forma solitária, isolado 
e sem o apoio do PT no Rio Gran-
de do Norte. Pela decisão do TSE, 

os partidos coligados para o car-
go de governador devem respei-
tar a mesma coligação na disputa 
ao Senado. Ou seja, como o  no-
me referendado pelos membros 
do PT é o de Carlos Eduardo, Ra-
fael ficou de fora do palanque.

Como se não bastasse esses 
dois pontos, para completar o 
inferno astral, o pré-candidato 

perdeu, nesta quinta-feira 23, o 
apoio de sua amiga e colega na 
Câmara Federal, a deputada fe-
deral Natália Bonavides. A petis-
ta, que disputa a reeleição, decla-
rou apoio a Carlos Eduardo Alves, 
o que pode piorar ainda mais o 
projeto de Rafael Motta. Contrá-
ria à aliança política entre o PT-P-
DT no Estado, ela decidiu seguir a 
orientação do partido, focado em 
vencer o candidato do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro 
Rogério Marinho.

Natália e Rafael são dois jo-
vens políticos, com perfil de elei-
tor bastante parecidos e, con-
forme informações de bastido-
res, perder o apoio da petista na 
corrida eleitoral poderá acarre-
tar consequências graves para a 
campanha do pessebista, já que 
ele poderá não contar com os vo-
tos dos eleitores de Natália. 
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Deputados do PV relutam em apoiar 
presidente da sigla à Câmara Federal

Os deputados estaduais 
do Partido Verde (PV) 
no Rio Grande do Norte 

travaram uma batalha interna 
e estão relutantes em apoiar a 
pré-candidatura do presidente 
potiguar da legenda, o vereador 
de Natal Milklei Leite à Câmara 
dos Deputados nas eleições de 
outubro, conforme apuração 
jornalística do AGORA RN. O 
motivo é porque os parlamen-
tares já assumiram compromis-
so com outros postulantes que 
disputarão o pleito com Milklei.

Essas divergências internas 
se dão por questões de emen-
das parlamentares que foram 
destinadas às cidades em que 
os membros do PV têm o apoio 
de prefeitos, vereadores e lide-
ranças políticas e contam com 
o aceno positivo desses grupos 
em suas respectivas pré-candi-
daturas à reeleição.

Além disso, existe a falta de 

Em crise interna, 
os parlamentares 

não aceitam votar 
no candidato da 

legenda à Câmara 
dos Deputados

afinidade política e ideológica 
que não estão alinhadas, ten-
do em vista que, durante a jane-
la partidária, o PV saiu de zero 
e saltou para quatro deputados 
na Assembleia Legislativa: Eu-
diane Macedo (ex-Republica-
nos), George Soares (ex-PL), 
Hermano Morais (ex-PSB) e Vi-
valdo Costa (ex-PSD).

Informações de bastidores 
que o AGORA RN teve acesso, 
dão conta de que a deputada 
Eudiane Macedo já tem acordo 
com o federal Benes Leocádio e 
com o pré-candidato à Câmara 
Federal Paulinho Freire – ambos 

do União Brasil. O primeiro bus-
ca a reeleição, já o segundo luta 
para conseguir um mandato de 
deputado federal.

Por sua vez, o veterano depu-
tado Vivaldo Costa tem relação 
de proximidade com o ex-gover-
nador do Estado e pré-candida-
to a deputado federal, Robinson 
Faria (PP) e o deputado federal 
João Maia (PL) na região do Se-
ridó, seu berço eleitoral.

Já a situação do George So-
ares é ainda mais conflitante. O 
ex-PL, além da falta de afinida-
de com as ideologias políticas, 
exigiu ter o comando do diretó-

rio municipal da sigla na região 
do Vale do Açu, local em que 
possui base política, e deverá 
pedir voto para eleger o deputa-
do federal João Maia. No entan-
to, o PV não atendeu ao pedido 
e realizou, na última terça-feira 
21, a posse do atual presiden-
te do diretório de Assú, Marcos 
Antônio Miranda da Silva.

O PV, em âmbito nacional, 
pretende eleger 11 deputados 
federais, incluindo Milklei. Mas, 
sem ter o apoio político dos 
seus colegas de partido nos mu-
nicípios, os números dessa ma-
temática durante a apuração 

dos votos poderão não fechar.

RAFAEL MOTTA. Conforme 
apuração do AGORA RN, para 
agravar ainda mais a situação do 
PV/RN, três, dos quatro deputa-
dos da sigla, são favoráveis à can-
didatura do presidente potiguar 
do PSB, o deputado federal Ra-
fael Motta, pré-candidato ao Se-
nado Federal. O problema é que, 
como o PV é federado ao PT, a ló-
gica é que eles apoiem e votem 
no pré-candidato Carlos Edu-
ardo Alves (PDT).  No entanto, é 
praticamente certo que eles tra-
balharão nos bastidores para ele-
ger Rafael Motta. Ele teve seu no-
me referendado em votação em 
encontro tático do PT, junto ao 
PV e ao PCdoB, que compõem a 
“Federação Brasil da Esperança”. 

A expectativa é que, na 
próxima semana, aconteça 
uma reunião da entre os três 
partidos - que deverá contar 
com a presença da governa-
dora Fátima Bezerra (PT) e 
sua equipe de articulação po-
lítica -, quando serão debati-
das e ajustadas todas as dúvi-
das e também estas questões 
que, hoje, estão postas.

Presidente do PV, vereador 
Milklei Leite enfrenta resistência 
interna de parlamentares do 
partido e espera sensibilizá-los 
em encontro na próxima semana

Vivaldo Costa é próximo de Robinson Faria George Soares deve apoiar João Maia Eudiane Macedo pode votar em Benes Leocádio Hermano Morais deve ser único voto de Milklei
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O pré-candidato ao Senado tem 
sentido o gosto amargo de uma 
semana ruim

Natália fecha apoio a Carlos Eduardo 
para derrotar o bolsonarismo no RN

Defi nição

Após se posicionar contrá-
ria à aliança do PT com o 
PDT e com o MDB, a de-

putada federal Natália Bonavi-
des (PT), pré-candidata à ree-
leição, repensou a decisão do 
partido e afirmou que apoiará 
a pré-candidatura do presiden-
te do PDT, o ex-prefeito de Na-
tal Carlos Eduardo (PDT) ao Se-
nado Federal, nesta quinta-fei-
ra 23. A parlamentar comentou 
que sua decisão “não é sobre 
ódio, é sobre amor ao povo poti-
guar”, explicou, ao justificar seu 
posicionamento eleitoral para 
este pleito.

“Tivemos todas as diver-
gências debatidas, não só no 
encontro de tática, mas tam-
bém publicamente e agora teve 
uma decisão tomada. A gente 
que acredita em uma mudança 

de sociedade, que o Brasil tem 
condições de ser um lugar me-
lhor para a classe trabalhadora, 
a gente sabe que sozinho, não 
fazemos nada. E sabemos que 
é preciso saber atuar em con-
junto. Está tomada a decisão do 
partido em relação ao Senado e 
a vaga de vice. A gente vai jun-
to, vai unido, seguindo a decisão 
que o PT adotou”, disse a parla-
mentar, em entrevista à Rádio 
Rural de Mossoró.

Natália havia se posiciona-
do contra a aliança do PT com o 
PDT e com o MDB, durante reu-
nião da Executiva do partido, em 
março passado, quando a maio-
ria dos membros votou a favor 
da união com os pedetistas e os 
emedebistas. E, como a deputa-
da se manteve em silêncio desde 
então, a expectativa, conforme 
informações de bastidores da 
política local, era de que Natália 
se posicionasse favorável, com 
apoio e voto, ao seu amigo e co-

lega de bancada federal, o pré-
-candidato ao Senado pelo PSB, 
deputado federal Rafael Motta. 
O que não ocorreu.

Sobre a postulação de Mot-
ta, a parlamentar afirmou ser 
uma pré-candidatura legítima, 
mas que, diante da decisão do 
Partido dos Trabalhadores pe-
la aliança e apoio ao ex-prefeito 
de Natal, ela seguirá a decisão da 
legenda. “Esperamos que com 
essa tática a gente derrote Rogé-
rio Marinho, ex-ministro de Bol-
sonaro. Seria lamentável termos 
uma representação como a dele 
no Senado”, afirmou Natália.

A parlamentar disse ainda 
que o objetivo maior é derrotar 
o pré-candidato representan-
te do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), no caso, o ex-ministro Ro-
gério Marinho (PL), que concor-
re junto a Carlos Eduardo e Rafa-
el Motta à única cadeira vaga no 
Senado Federal, nestas eleições 
gerais.

“Queremos derrotar alguém 
que tem feito tão mal e que pro-
tagonizou coisas tão ruins para 
o nosso povo. A gente sabe que 
a reforma trabalhista, que Rogé-
rio Marinho relatou, aumentou 
o desemprego e a informalida-
de. A reforma da Previdência, 
que ele protagonizou no gover-
no Bolsonaro, deixou mais difícil 
a chance das pessoas se aposen-
tarem”, explicou Natália.

ROGÉRIO MARINHO. “Tris-
te RN, governado pelo PT e re-
presentado por deputadas co-

mo essa, que tem como único 
projeto político, derrotar seus 
adversários. Chegou a hora da 
mudança, vamos juntos conti-
nuar a modernização do Brasil 
e trabalhar para reconduzir o 
RN para o rumo certo”, dispa-
rou o pré-candidato ao Senado 
Federal, Rogério Marinho (PL), 
ao comentar a decisão eleito-
ral de Natália Bonavides. Para 
ele, o fato da deputada apoiar 
a pré-candidatura de Carlos 
Eduardo (PDT) ao Senado, 
mesmo após criticar a família 
Alves, é inaceitável.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Natália: “O Brasil tem condições de ser um lugar melhor para os trabalhadores”

Rafael Motta vive dias de 
notícias e resultados fracos

Pré-candidato 
tem resultados 

insatisfatórios em 
pesquisas, perde apoio 

de Natália e se afasta do 
palanque de Fátima

Após o “boom” dos primei-
ros dias de pré-candida-
tura ao Senado Federal, 

recheados de expectativas posi-
tivas, alianças importantes e en-
cantamento, o presidente esta-
dual do PSB e deputado federal 
Rafael Motta, começa a sentir o 
gosto amargo de uma semana 
ruim. Após ter seu desempenho 
praticamente estagnado nas úl-
timas pesquisas de intenção de 
voto para a corrida ao Congresso 
Nacional, Rafael ainda amargou 
a perda do apoio, importante, da 
deputada Natália Bonavides (PT) 
– que declarou voto ao pedetista 
Carlos Eduardo Alves -, e o afas-
tamento do palanque da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), após 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Analisando a última pesquisa 
eleitoral divulgada no RN, do Ins-
tituto Seta, nesta quarta-feira 22, 
Rafael Motta obteve apenas 2,9% 
na pesquisa espontânea – onde 
não são apresentados nomes dos 
candidatos e o entrevistado fala o 
que lhe vem à cabeça quando é 

questionado em quem pretende 
votar -, ficando na lanterninha, 
bem abaixo dos seus adversários 
políticos, Carlos Eduardo (9,3%) 
e Rogério Marinho (PL) (com 
7,1%). Já conforme a pesquisa di-
vulgada pelo Instituto Brâmane, 
na última segunda-feira 20, Ra-
fael obteve 8,1% das intenções 
de votos, atrás de Carlos Eduardo 

(com 13,7%) e Rogério (12,8%).
O segundo “golpe” sofrido pe-

lo pessebista foi a decisão do TSE 
desta terça-feira 21, que o afastou 
ainda mais do palanque da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). Ago-
ra, ele terá que seguir sua candi-
datura de forma solitária, isolado 
e sem o apoio do PT no Rio Gran-
de do Norte. Pela decisão do TSE, 

os partidos coligados para o car-
go de governador devem respei-
tar a mesma coligação na disputa 
ao Senado. Ou seja, como o  no-
me referendado pelos membros 
do PT é o de Carlos Eduardo, Ra-
fael ficou de fora do palanque.

Como se não bastasse esses 
dois pontos, para completar o 
inferno astral, o pré-candidato 

perdeu, nesta quinta-feira 23, o 
apoio de sua amiga e colega na 
Câmara Federal, a deputada fe-
deral Natália Bonavides. A petis-
ta, que disputa a reeleição, decla-
rou apoio a Carlos Eduardo Alves, 
o que pode piorar ainda mais o 
projeto de Rafael Motta. Contrá-
ria à aliança política entre o PT-P-
DT no Estado, ela decidiu seguir a 
orientação do partido, focado em 
vencer o candidato do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro 
Rogério Marinho.

Natália e Rafael são dois jo-
vens políticos, com perfil de elei-
tor bastante parecidos e, con-
forme informações de bastido-
res, perder o apoio da petista na 
corrida eleitoral poderá acarre-
tar consequências graves para a 
campanha do pessebista, já que 
ele poderá não contar com os vo-
tos dos eleitores de Natália. 
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Deputados do PV relutam em apoiar 
presidente da sigla à Câmara Federal

Os deputados estaduais 
do Partido Verde (PV) 
no Rio Grande do Norte 

travaram uma batalha interna 
e estão relutantes em apoiar a 
pré-candidatura do presidente 
potiguar da legenda, o vereador 
de Natal Milklei Leite à Câmara 
dos Deputados nas eleições de 
outubro, conforme apuração 
jornalística do AGORA RN. O 
motivo é porque os parlamen-
tares já assumiram compromis-
so com outros postulantes que 
disputarão o pleito com Milklei.

Essas divergências internas 
se dão por questões de emen-
das parlamentares que foram 
destinadas às cidades em que 
os membros do PV têm o apoio 
de prefeitos, vereadores e lide-
ranças políticas e contam com 
o aceno positivo desses grupos 
em suas respectivas pré-candi-
daturas à reeleição.

Além disso, existe a falta de 

Em crise interna, 
os parlamentares 

não aceitam votar 
no candidato da 

legenda à Câmara 
dos Deputados

afinidade política e ideológica 
que não estão alinhadas, ten-
do em vista que, durante a jane-
la partidária, o PV saiu de zero 
e saltou para quatro deputados 
na Assembleia Legislativa: Eu-
diane Macedo (ex-Republica-
nos), George Soares (ex-PL), 
Hermano Morais (ex-PSB) e Vi-
valdo Costa (ex-PSD).

Informações de bastidores 
que o AGORA RN teve acesso, 
dão conta de que a deputada 
Eudiane Macedo já tem acordo 
com o federal Benes Leocádio e 
com o pré-candidato à Câmara 
Federal Paulinho Freire – ambos 

do União Brasil. O primeiro bus-
ca a reeleição, já o segundo luta 
para conseguir um mandato de 
deputado federal.

Por sua vez, o veterano depu-
tado Vivaldo Costa tem relação 
de proximidade com o ex-gover-
nador do Estado e pré-candida-
to a deputado federal, Robinson 
Faria (PP) e o deputado federal 
João Maia (PL) na região do Se-
ridó, seu berço eleitoral.

Já a situação do George So-
ares é ainda mais conflitante. O 
ex-PL, além da falta de afinida-
de com as ideologias políticas, 
exigiu ter o comando do diretó-

rio municipal da sigla na região 
do Vale do Açu, local em que 
possui base política, e deverá 
pedir voto para eleger o deputa-
do federal João Maia. No entan-
to, o PV não atendeu ao pedido 
e realizou, na última terça-feira 
21, a posse do atual presiden-
te do diretório de Assú, Marcos 
Antônio Miranda da Silva.

O PV, em âmbito nacional, 
pretende eleger 11 deputados 
federais, incluindo Milklei. Mas, 
sem ter o apoio político dos 
seus colegas de partido nos mu-
nicípios, os números dessa ma-
temática durante a apuração 

dos votos poderão não fechar.

RAFAEL MOTTA. Conforme 
apuração do AGORA RN, para 
agravar ainda mais a situação do 
PV/RN, três, dos quatro deputa-
dos da sigla, são favoráveis à can-
didatura do presidente potiguar 
do PSB, o deputado federal Ra-
fael Motta, pré-candidato ao Se-
nado Federal. O problema é que, 
como o PV é federado ao PT, a ló-
gica é que eles apoiem e votem 
no pré-candidato Carlos Edu-
ardo Alves (PDT).  No entanto, é 
praticamente certo que eles tra-
balharão nos bastidores para ele-
ger Rafael Motta. Ele teve seu no-
me referendado em votação em 
encontro tático do PT, junto ao 
PV e ao PCdoB, que compõem a 
“Federação Brasil da Esperança”. 

A expectativa é que, na 
próxima semana, aconteça 
uma reunião da entre os três 
partidos - que deverá contar 
com a presença da governa-
dora Fátima Bezerra (PT) e 
sua equipe de articulação po-
lítica -, quando serão debati-
das e ajustadas todas as dúvi-
das e também estas questões 
que, hoje, estão postas.

Presidente do PV, vereador 
Milklei Leite enfrenta resistência 
interna de parlamentares do 
partido e espera sensibilizá-los 
em encontro na próxima semana

Vivaldo Costa é próximo de Robinson Faria George Soares deve apoiar João Maia Eudiane Macedo pode votar em Benes Leocádio Hermano Morais deve ser único voto de Milklei
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Tem gente que não gosta 
de conviver socialmente, 
pois acha que isso lhe re-

tira liberdade. Há os que acham 
que andar sem roupa estabele-
ce sensação de liberdade. Os que 
se vestem em demasia, por ou-
tro lado, não querem ser enxer-
gados, querem ser livres. Há os 
que gostam de viajar sozinhos e 
aqueles que abominam a ideia. 
A Síndrome de Estocolmo é o 
nome dado aos que se apaixo-
nam pelos que lhes encarceram. 
Há, inclusive, os que gostariam 
de nunca sair da cadeia.

Desde criança eu gosto de falar 
sozinho, por vezes, na primeira in-
fância, improvisando um abridor 

de garrafas estilizado de cangacei-
ro como um suposto microfone. 
Na adolescência, em geral prefe-
ria trabalhos escolares no forma-
to individual. Depois, passei a an-
siar vorazmente fazer amigos no 
colégio. Em fase adulta, cheguei à 
conclusão que ficar sozinho, sem 
nada por fazer, em um quarto de 
hotel, ou caminhar anonimamen-
te numa avenida grande e movi-
mentada, me traz uma afável sen-
sação de liberdade.

Enfim, liberdade é, acima de 
tudo, escolha. Assim, pensar li-
vre significa não definir liberda-

de. “Que nada nos defina. Que 
nada nos sujeite. Que a liberdade 
seja a nossa própria substância” 
(Simone de Beauvoir).

Existem vários tipos de liber-
dade. Liberdade de pensar, liber-
dade de agir, liberdade de amar, 
liberdade de existir. Quantos 
enxergamos prisioneiros, mas, 
em verdade, são mais livres do 
aqueles que os rotulam? Exem-
plos poderiam se multiplicar, 
em posições antagônicas, do lí-
der do presídio ao guru espiri-
tual. “A prisão não é as grades e 
a liberdade não é a rua; existem 

homens presos na rua e livres na 
prisão. É uma questão de consci-
ência” (Mahatma Gandhi).

A vida é fugaz, todos sabe-
mos, mas a liberdade deve ser, 
antes de tudo, um estado de es-
pírito e, consequentemente, de 
permanência. Só assim que ja-
mais roubarão a nossa liberda-
de. Ter medo do ridículo, cami-
nho sem volta para o aprisiona-
mento. O equilíbrio entre liber-
dade e responsabilidade resulta 
no respeito, aos outros e a nós 
mesmos. Aliás, tem sentido agra-
dar aos outros e não a si mesmo? 

E o caminho é de dentro para fo-
ra e não o inverso.

Por fim, que não se tente apri-
sionar ninguém, absolutamente 
ninguém. Como bem disse John 
Lennon, “a verdadeira experiên-
cia da liberdade é ter a coisa mais 
importante do mundo sem pos-
suí-la”. Mas, onde começa a liber-
dade? Essa é uma conversa que 
deve ficar para depois. Primeiro, 
a entendamos; segundo, a cons-
truamos; terceiro, a desfrutemos.

Liberdade – enigma ou escolha?
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Expectativa de Garibaldi é que 
MDB consiga eleger dois federais

Ex-governador 
reforçou que é 

possível que o seu 
partido consiga 

atingir o quociente 
partidário

O ex-governador e ex-se-
nador Garibaldi Alves Fi-
lho (MDB) explicou, nes-

ta quinta-feira 23, como estão as 
articulações políticas do partido 
em torno da formação das nomi-
natas para os cargos proporcio-
nais no próximo pleito. Ele disse 
que é “possível” que a legenda no 
Estado consiga votos suficientes 
para que se alcance o quociente 
eleitoral.

“Além da minha pré-candida-
tura, temos a candidatura de Dr. 
Pio, médico que presta muitos 
serviços na zona Oeste do Estado 
e tem penetração política grande; 
Kaline Amorim, esposa do depu-
tado Dr. Bernardo; a enfermeira 
Heliane Duarte, mãe do verea-
dor mossoroense Isaac da Casca; 
Marina Trindade, liderança na re-
gião central do Estado e Iron Jú-
nior, que nos dará a possibilida-

mundo acredita que vai ter uma 
sobra maior do que o outro para 
fazer os dois. A não ser, por exem-
plo, o PT, que está dizendo que 
vai fazer os dois mesmo e sem so-
bras”, ressaltou.

Na eleição passada, Garibaldi 
não foi reeleito senador, ficando 
apenas na 4ª colocação na dispu-
ta (atrás dos eleitos Styvenson Va-
lentim e Zenaide Maia e de Geral-
do Melo). Diante disso, ele espera 
que o eleitor potiguar lhe dê uma 
nova oportunidade neste pleito. 
“É pensar que vamos dar a opor-
tunidade a um ex-parlamentar 
que quer voltar às atividades e 
que está com a plena disposição 
de reeditar suas ações”, disse.

Garibaldi Filho acredita que 
as eleições deste ano serão “bo-
as”, já que os prefeitos estão com 
dinheiro nos caixas das prefeitu-
ras e podem ser melhor avalia-
dos. “Isso é bom para mim, por-
que o MDB fez o maior número 
de prefeitos, são 39 prefeitos e 
400 vereadores. Eu não espero ter 
o voto de 39 prefeitos, mas a ba-
se que isso poderá me dar é sig-
nificativa”, disse, em entrevista ao 
Bom Dia CBN.

O pré-candidato pediu ao 
eleitor que vote em “quem tem 
juízo” e afirmou que “eu acho que 
eu tenho, pelo menos já demons-
trei”. Para ele, isso é uma forma 
de incentivar os potiguares a ele-
gerem candidatos que estejam 
alinhados com o desenvolvimen-
to do Rio Grande do Norte. “Uma 
boa dica é pesquisar o histórico e 
as propostas deles”, orientou.

de de votos no Seridó. Estamos 
vendo ainda outras, porque são 
nove, sendo três mulheres e seis 
homens e ainda tem que ter uma 
mulher parda também”, explicou.

Para Garibaldi, é possível que 
o MDB consiga alcançar o quo-

ciente eleitoral e afirmou que 
não tem dúvidas de que, com os 
candidatos relacionados, consiga 
eleger, no mínimo, um deputado 
federal. “Mas aí vem aquela his-
tória de fazer dois. O segundo é o 
candidato das sobras, pois todo 

Ex-senador Garibaldi 
Filho fi cou em 4º lugar na 
disputa para o Senado 
nas eleições de 2018 e 
agora disputa a Câmara

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Câmara aprova publicação de coletânea de leis em 
vigor para defesa dos animais em Natal

Projeto aprovado obriga prestação de contas dos centros desportivos

Em sessão ordinária, a Câma-
ra Municipal de Natal aprovou, em 
segunda discussão, o projeto de lei 
410/2021, de autoria do vereador 
Chagas Catarino (PSDB), que visa 
ampliar a divulgação da legislação 
em defesa dos animais, com a pu-
blicação de uma coletânea de leis 
vigentes no Município. De acordo 
com a matéria, o Executivo deverá 
publicar uma cartilha e, a cada ano, 
atualizar com anexos, contendo as 
leis aprovadas e normalizadas no 
período, bem como, deve reeditar a 

coleção a cada quatro anos. 
“Precisamos tornar de conheci-

mento público as leis vigentes em 
defesa dos animais, para que a po-
pulação tenha consciência e divul-
gue a importância de defende-los”, 
comentou o autor, que também 
acrescentou: “A atual legislatura 
tem sido atuante na defesa da vida 
animal e já estão em vigor cerca de 
13 leis. Acreditamos que a ampla 
divulgação delas vai reprimir maus 
tratos e abandonos de animais na 
cidade”, concluiu.

Os vereadores de Natal apro-
varam durante sessão ordiná-
ria, em segunda discussão, uma 
proposição do vereador Ander-
son Lopes (SD), que dispõe sobre 
a regulamentação da prestação 
de contas dos centros desporti-
vos municipais. De acordo com 
a iniciativa, ficam obrigados os 
administradores dos centros que 
gerenciem verbas recebidas pelo 
poder público ou pela comunida-

de em ações coletivas ou indivi-
duais, a prestarem contas dos va-
lores arrecadados e gastos. 

Nas prestações devem constar 
as receitas recebidas com a fonte 
pagadora, as despesas previs-
tas com indicação dos contrata-
dos, as notas fiscais referentes às 
despesas realizadas, o saldo em 
caixa, contas a pagar e dívidas 
do Centro Desportivo, se hou-
ver. Em sendo punida a entidade 

por falta de prestação de contas, 
fica suspenso o responsável pelas 
suas funções administrativas en-
quanto perdurar a sanção. “Isto 
irá propiciar uma administração 
transparente e honesta, garantin-
do a aplicação de cada centavo 
recebido de forma correta. Assim, 
a população terá um serviço de 
qualidade, com mais acesso ao 
lazer e ao esporte”, defendeu An-
derson Lopes.

FISSURA LABIOPALATAL. A CMN realizou uma 
audiência pública com o tema: “Políticas Públicas 
para Pessoas com Fissura Labial e/ou Palatal”, uma 
propositura do vereador Aldo Clemente (PSDB). Pa-
ra o debate foram convidados representantes da As-
sociação de Pais e Amigos dos Fissurados, CRI/CRA 
e SESAP/RN. “As pessoas que nascem com a fissura 
labiopalatal precisam de um atendimento interdis-
ciplinar que abarca pelo menos 15 profissionais. Es-
sa audiência é para relembrar que eles não podem 
ser esquecidos pelo poder público”, disse Aldo Cle-
mente.

COMBATE À EROTIZAÇÃO INFANTIL. A Comis-
são de Legislação, Justiça e Redação Final da Câma-
ra deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria 
do vereador Kleber Fernandes (PSDB) sobre a inclu-
são de medidas para conscientização, prevenção e 
combate à erotização infantil nas Escolas da Rede 
Pública do Município. Segundo o PL, as escolas de-
verão adotar medidas de conscientização, preven-
ção e combate à prática de exposição prematura de 
conteúdos e estímulos a crianças que ainda não têm 
maturidade suficiente para compreensão e elabora-
ção de tais ações.

SESSÃO SOLENE. Nesta semana, a Câmara 
Municipal realizou uma sessão solene para a en-
trega do Título de Cidadã Natalense à digital in-
fluencer Fernanda Guimarães, natural de Mosso-
ró.  A proposição da honraria foi da vereadora Bri-
sa Bracchi (PT).

ELPÍDIO JÚNIOR

Natal terá Biblioteca 
Digital Municipal

Câmara Municipal 
aprovou PL que 

disponibiliza livros 
e outras publicações 
de domínio público, 

para leitura online

A cidade de Natal terá uma 
Biblioteca Digital Munici-
pal, que disponibilizará li-

vros e outras publicações de do-
mínio público, para leitura online 
através de dispositivos como celu-
lares, tablets e notebooks. A cria-
ção do acervo digital foi aprovada 
pelos parlamentares da Câmara 
Municipal, a partir de um projeto 
do vereador Érico Jácome (MDB).

Na biblioteca digital será usa-
da mão de obra já existente nos 
quadros da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME) e que se-
ja vinculada à Biblioteca Pública 
Municipal Professor Esmeraldo 
Siqueira, pela qual também po-
derá divulgar os títulos do acervo 
físico, bem como disponibilizar 
consulta sobre as obras disponí-
veis para empréstimos.

Para o autor do projeto de lei, 
além de promover o estímulo à 
leitura, a Biblioteca Digital pode 
amenizar a eventual ausência de 
biblioteca física em escolas públi-

reador Milklei Leite (PV), que re-
gulamenta o reconhecimento do 
animal comunitário, como aquele 
que apesar de não ter proprietário 
definido e único, terá por ele man-
tenedores que se declarem res-
ponsáveis pela alimentação, abri-
go e cuidados, mediante assinatu-
ra de termo de responsabilidade 
também por identificação, castra-
ção, e provimento de assistência 
médica veterinária para o animal.

“Além de garantir o suprimen-
to das necessidades básicas e bem-
-estar deles, esse projeto é de suma 
importância para a redução e con-
trole da população dos animais de 
rua”, lembrou o autor do PL.

Em segunda discussão tam-
bém passou o Projeto de Lei do 
vereador Aroldo Alves (PSDB), 
que torna obrigatória a formação 
ou contratação de podólogos pe-
la Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), através da instituição 
do Programa de Acesso ao Trata-
mento de Podologia.

“Com esse PL pretendemos 
garantir o atendimento multipro-
fissional aos natalenses. O podólo-
go estuda profundamente a ana-
tomia, a fisiologia e a biomecânica 
do pé e do tornozelo, assim como 
as enfermidades que os atingem, 
sendo essencial para o cuidado de 
diabéticos e portadores de doen-
ças vasculares, reumáticas e neu-
rológicas”, justificou.

cas municipais, nas quais a Pre-
feitura deverá manter meios para 
acesso dela.

“As bibliotecas digitais sur-
gem para democratizar o aces-
so à leitura e à informação. Elas 

derrubam barreiras geográficas 
e físicas, uma vez que o conteúdo 
delas pode ser acessado a qual-
quer tempo e em qualquer local, 
não só por estudantes da rede de 
ensino municipal, mas por todo e 

qualquer cidadão natalense”, ex-
plicou o parlamentar.

SAÚDE ANIMAL E HUMANA. 
Os vereadores de Natal também 
aprovaram o projeto de lei do ve-

Vereadores da Capital discutem detalhes para a criação do acervo digital, que benefi ciará estudantes e a população em geral
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Tem gente que não gosta 
de conviver socialmente, 
pois acha que isso lhe re-

tira liberdade. Há os que acham 
que andar sem roupa estabele-
ce sensação de liberdade. Os que 
se vestem em demasia, por ou-
tro lado, não querem ser enxer-
gados, querem ser livres. Há os 
que gostam de viajar sozinhos e 
aqueles que abominam a ideia. 
A Síndrome de Estocolmo é o 
nome dado aos que se apaixo-
nam pelos que lhes encarceram. 
Há, inclusive, os que gostariam 
de nunca sair da cadeia.

Desde criança eu gosto de falar 
sozinho, por vezes, na primeira in-
fância, improvisando um abridor 

de garrafas estilizado de cangacei-
ro como um suposto microfone. 
Na adolescência, em geral prefe-
ria trabalhos escolares no forma-
to individual. Depois, passei a an-
siar vorazmente fazer amigos no 
colégio. Em fase adulta, cheguei à 
conclusão que ficar sozinho, sem 
nada por fazer, em um quarto de 
hotel, ou caminhar anonimamen-
te numa avenida grande e movi-
mentada, me traz uma afável sen-
sação de liberdade.

Enfim, liberdade é, acima de 
tudo, escolha. Assim, pensar li-
vre significa não definir liberda-

de. “Que nada nos defina. Que 
nada nos sujeite. Que a liberdade 
seja a nossa própria substância” 
(Simone de Beauvoir).

Existem vários tipos de liber-
dade. Liberdade de pensar, liber-
dade de agir, liberdade de amar, 
liberdade de existir. Quantos 
enxergamos prisioneiros, mas, 
em verdade, são mais livres do 
aqueles que os rotulam? Exem-
plos poderiam se multiplicar, 
em posições antagônicas, do lí-
der do presídio ao guru espiri-
tual. “A prisão não é as grades e 
a liberdade não é a rua; existem 

homens presos na rua e livres na 
prisão. É uma questão de consci-
ência” (Mahatma Gandhi).

A vida é fugaz, todos sabe-
mos, mas a liberdade deve ser, 
antes de tudo, um estado de es-
pírito e, consequentemente, de 
permanência. Só assim que ja-
mais roubarão a nossa liberda-
de. Ter medo do ridículo, cami-
nho sem volta para o aprisiona-
mento. O equilíbrio entre liber-
dade e responsabilidade resulta 
no respeito, aos outros e a nós 
mesmos. Aliás, tem sentido agra-
dar aos outros e não a si mesmo? 

E o caminho é de dentro para fo-
ra e não o inverso.

Por fim, que não se tente apri-
sionar ninguém, absolutamente 
ninguém. Como bem disse John 
Lennon, “a verdadeira experiên-
cia da liberdade é ter a coisa mais 
importante do mundo sem pos-
suí-la”. Mas, onde começa a liber-
dade? Essa é uma conversa que 
deve ficar para depois. Primeiro, 
a entendamos; segundo, a cons-
truamos; terceiro, a desfrutemos.

Liberdade – enigma ou escolha?
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Expectativa de Garibaldi é que 
MDB consiga eleger dois federais

Ex-governador 
reforçou que é 

possível que o seu 
partido consiga 

atingir o quociente 
partidário

O ex-governador e ex-se-
nador Garibaldi Alves Fi-
lho (MDB) explicou, nes-

ta quinta-feira 23, como estão as 
articulações políticas do partido 
em torno da formação das nomi-
natas para os cargos proporcio-
nais no próximo pleito. Ele disse 
que é “possível” que a legenda no 
Estado consiga votos suficientes 
para que se alcance o quociente 
eleitoral.

“Além da minha pré-candida-
tura, temos a candidatura de Dr. 
Pio, médico que presta muitos 
serviços na zona Oeste do Estado 
e tem penetração política grande; 
Kaline Amorim, esposa do depu-
tado Dr. Bernardo; a enfermeira 
Heliane Duarte, mãe do verea-
dor mossoroense Isaac da Casca; 
Marina Trindade, liderança na re-
gião central do Estado e Iron Jú-
nior, que nos dará a possibilida-

mundo acredita que vai ter uma 
sobra maior do que o outro para 
fazer os dois. A não ser, por exem-
plo, o PT, que está dizendo que 
vai fazer os dois mesmo e sem so-
bras”, ressaltou.

Na eleição passada, Garibaldi 
não foi reeleito senador, ficando 
apenas na 4ª colocação na dispu-
ta (atrás dos eleitos Styvenson Va-
lentim e Zenaide Maia e de Geral-
do Melo). Diante disso, ele espera 
que o eleitor potiguar lhe dê uma 
nova oportunidade neste pleito. 
“É pensar que vamos dar a opor-
tunidade a um ex-parlamentar 
que quer voltar às atividades e 
que está com a plena disposição 
de reeditar suas ações”, disse.

Garibaldi Filho acredita que 
as eleições deste ano serão “bo-
as”, já que os prefeitos estão com 
dinheiro nos caixas das prefeitu-
ras e podem ser melhor avalia-
dos. “Isso é bom para mim, por-
que o MDB fez o maior número 
de prefeitos, são 39 prefeitos e 
400 vereadores. Eu não espero ter 
o voto de 39 prefeitos, mas a ba-
se que isso poderá me dar é sig-
nificativa”, disse, em entrevista ao 
Bom Dia CBN.

O pré-candidato pediu ao 
eleitor que vote em “quem tem 
juízo” e afirmou que “eu acho que 
eu tenho, pelo menos já demons-
trei”. Para ele, isso é uma forma 
de incentivar os potiguares a ele-
gerem candidatos que estejam 
alinhados com o desenvolvimen-
to do Rio Grande do Norte. “Uma 
boa dica é pesquisar o histórico e 
as propostas deles”, orientou.

de de votos no Seridó. Estamos 
vendo ainda outras, porque são 
nove, sendo três mulheres e seis 
homens e ainda tem que ter uma 
mulher parda também”, explicou.

Para Garibaldi, é possível que 
o MDB consiga alcançar o quo-

ciente eleitoral e afirmou que 
não tem dúvidas de que, com os 
candidatos relacionados, consiga 
eleger, no mínimo, um deputado 
federal. “Mas aí vem aquela his-
tória de fazer dois. O segundo é o 
candidato das sobras, pois todo 

Ex-senador Garibaldi 
Filho fi cou em 4º lugar na 
disputa para o Senado 
nas eleições de 2018 e 
agora disputa a Câmara
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Câmara aprova publicação de coletânea de leis em 
vigor para defesa dos animais em Natal

Projeto aprovado obriga prestação de contas dos centros desportivos

Em sessão ordinária, a Câma-
ra Municipal de Natal aprovou, em 
segunda discussão, o projeto de lei 
410/2021, de autoria do vereador 
Chagas Catarino (PSDB), que visa 
ampliar a divulgação da legislação 
em defesa dos animais, com a pu-
blicação de uma coletânea de leis 
vigentes no Município. De acordo 
com a matéria, o Executivo deverá 
publicar uma cartilha e, a cada ano, 
atualizar com anexos, contendo as 
leis aprovadas e normalizadas no 
período, bem como, deve reeditar a 

coleção a cada quatro anos. 
“Precisamos tornar de conheci-

mento público as leis vigentes em 
defesa dos animais, para que a po-
pulação tenha consciência e divul-
gue a importância de defende-los”, 
comentou o autor, que também 
acrescentou: “A atual legislatura 
tem sido atuante na defesa da vida 
animal e já estão em vigor cerca de 
13 leis. Acreditamos que a ampla 
divulgação delas vai reprimir maus 
tratos e abandonos de animais na 
cidade”, concluiu.

Os vereadores de Natal apro-
varam durante sessão ordiná-
ria, em segunda discussão, uma 
proposição do vereador Ander-
son Lopes (SD), que dispõe sobre 
a regulamentação da prestação 
de contas dos centros desporti-
vos municipais. De acordo com 
a iniciativa, ficam obrigados os 
administradores dos centros que 
gerenciem verbas recebidas pelo 
poder público ou pela comunida-

de em ações coletivas ou indivi-
duais, a prestarem contas dos va-
lores arrecadados e gastos. 

Nas prestações devem constar 
as receitas recebidas com a fonte 
pagadora, as despesas previs-
tas com indicação dos contrata-
dos, as notas fiscais referentes às 
despesas realizadas, o saldo em 
caixa, contas a pagar e dívidas 
do Centro Desportivo, se hou-
ver. Em sendo punida a entidade 

por falta de prestação de contas, 
fica suspenso o responsável pelas 
suas funções administrativas en-
quanto perdurar a sanção. “Isto 
irá propiciar uma administração 
transparente e honesta, garantin-
do a aplicação de cada centavo 
recebido de forma correta. Assim, 
a população terá um serviço de 
qualidade, com mais acesso ao 
lazer e ao esporte”, defendeu An-
derson Lopes.

FISSURA LABIOPALATAL. A CMN realizou uma 
audiência pública com o tema: “Políticas Públicas 
para Pessoas com Fissura Labial e/ou Palatal”, uma 
propositura do vereador Aldo Clemente (PSDB). Pa-
ra o debate foram convidados representantes da As-
sociação de Pais e Amigos dos Fissurados, CRI/CRA 
e SESAP/RN. “As pessoas que nascem com a fissura 
labiopalatal precisam de um atendimento interdis-
ciplinar que abarca pelo menos 15 profissionais. Es-
sa audiência é para relembrar que eles não podem 
ser esquecidos pelo poder público”, disse Aldo Cle-
mente.

COMBATE À EROTIZAÇÃO INFANTIL. A Comis-
são de Legislação, Justiça e Redação Final da Câma-
ra deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria 
do vereador Kleber Fernandes (PSDB) sobre a inclu-
são de medidas para conscientização, prevenção e 
combate à erotização infantil nas Escolas da Rede 
Pública do Município. Segundo o PL, as escolas de-
verão adotar medidas de conscientização, preven-
ção e combate à prática de exposição prematura de 
conteúdos e estímulos a crianças que ainda não têm 
maturidade suficiente para compreensão e elabora-
ção de tais ações.

SESSÃO SOLENE. Nesta semana, a Câmara 
Municipal realizou uma sessão solene para a en-
trega do Título de Cidadã Natalense à digital in-
fluencer Fernanda Guimarães, natural de Mosso-
ró.  A proposição da honraria foi da vereadora Bri-
sa Bracchi (PT).

ELPÍDIO JÚNIOR

Natal terá Biblioteca 
Digital Municipal

Câmara Municipal 
aprovou PL que 

disponibiliza livros 
e outras publicações 
de domínio público, 

para leitura online

A cidade de Natal terá uma 
Biblioteca Digital Munici-
pal, que disponibilizará li-

vros e outras publicações de do-
mínio público, para leitura online 
através de dispositivos como celu-
lares, tablets e notebooks. A cria-
ção do acervo digital foi aprovada 
pelos parlamentares da Câmara 
Municipal, a partir de um projeto 
do vereador Érico Jácome (MDB).

Na biblioteca digital será usa-
da mão de obra já existente nos 
quadros da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME) e que se-
ja vinculada à Biblioteca Pública 
Municipal Professor Esmeraldo 
Siqueira, pela qual também po-
derá divulgar os títulos do acervo 
físico, bem como disponibilizar 
consulta sobre as obras disponí-
veis para empréstimos.

Para o autor do projeto de lei, 
além de promover o estímulo à 
leitura, a Biblioteca Digital pode 
amenizar a eventual ausência de 
biblioteca física em escolas públi-

reador Milklei Leite (PV), que re-
gulamenta o reconhecimento do 
animal comunitário, como aquele 
que apesar de não ter proprietário 
definido e único, terá por ele man-
tenedores que se declarem res-
ponsáveis pela alimentação, abri-
go e cuidados, mediante assinatu-
ra de termo de responsabilidade 
também por identificação, castra-
ção, e provimento de assistência 
médica veterinária para o animal.

“Além de garantir o suprimen-
to das necessidades básicas e bem-
-estar deles, esse projeto é de suma 
importância para a redução e con-
trole da população dos animais de 
rua”, lembrou o autor do PL.

Em segunda discussão tam-
bém passou o Projeto de Lei do 
vereador Aroldo Alves (PSDB), 
que torna obrigatória a formação 
ou contratação de podólogos pe-
la Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), através da instituição 
do Programa de Acesso ao Trata-
mento de Podologia.

“Com esse PL pretendemos 
garantir o atendimento multipro-
fissional aos natalenses. O podólo-
go estuda profundamente a ana-
tomia, a fisiologia e a biomecânica 
do pé e do tornozelo, assim como 
as enfermidades que os atingem, 
sendo essencial para o cuidado de 
diabéticos e portadores de doen-
ças vasculares, reumáticas e neu-
rológicas”, justificou.

cas municipais, nas quais a Pre-
feitura deverá manter meios para 
acesso dela.

“As bibliotecas digitais sur-
gem para democratizar o aces-
so à leitura e à informação. Elas 

derrubam barreiras geográficas 
e físicas, uma vez que o conteúdo 
delas pode ser acessado a qual-
quer tempo e em qualquer local, 
não só por estudantes da rede de 
ensino municipal, mas por todo e 

qualquer cidadão natalense”, ex-
plicou o parlamentar.

SAÚDE ANIMAL E HUMANA. 
Os vereadores de Natal também 
aprovaram o projeto de lei do ve-

Vereadores da Capital discutem detalhes para a criação do acervo digital, que benefi ciará estudantes e a população em geral
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Styvenson não assina pedido de 
abertura de CPI do MEC no Senado

O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Esta-
do conquistou uma vitó-

ria inédita no Brasil. O Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/RN) 
admitiu o reajuste de contratos 
vigentes em função do desequi-
líbrio financeiro provocado pela 
pandemia da Covid-19, que levou 
a inflação dos insumos.

A consulta foi formulada pela 
Assembleia Legislativa do Estado, 
a pedido do Sinduscon, já que a 
provação a TCE/RN, por lei, pre-
cisaria ser feita pela Casa Legis-
lativa. O relator foi o conselheiro 
Paulo Roberto Alves, seguido a 
unanimidade.

Na resposta do TCE ao Sin-
duscon, foi firmado que se pode 

considerar a pandemia um caso 
fortuito ou de força maior para 
aplicação da “teoria da imprevi-
são”, ou seja, do reajuste do valor 
principal do contrato.

O TCE respondeu positiva-
mente, que é possível o gestor 
ser responsabilizado em caso de 
execução de serviços que não fa-
zem parte do escopo contratual. 

A consulta formulada pelo Sin-
duscon-RN e encaminhada pela 
ALRN, foi a maior que Paulo Ro-
berto Alves já viu em mais de du-
as décadas no TCE. 

“É com enorme alegria que 
recebemos essa vitória. Servirá 
para outros sindicatos do Brasil. 
Muito diálogo, bom senso e ha-
bilidade política fizeram o nos-

so Sinduscon sair na frente de 
todos os estados da federação”, 
avaliou o presidente do Sindus-
con-RN, Sílvio Bezerra, ressal-
tando que o posicionamento do 
TCE foi importante para aquecer 
o setor de obras públicas, que 
depende das correções serem 
aprovadas legalmente e as obras 
paradas retomadas.

Sinduscon consegue que TCE admita reajuste de contrato de obras públicas

PF investiga suposta interferência em operação no MEC

Vitória inédita

A Polícia Federal determinou 
instauração de “procedimento 
apuratório” para investigar su-
posta interferência na Opera-
ção Acesso Pago, que resultou 
na prisão preventiva do ex-mi-
nistro da Educação Milton Ri-
beiro — solto hoje após habeas 
corpus de sua defesa. Em nota, a 
corporação afirma que a inves-
tigação foi instaurada após “bo-
atos de possível interferência na 
execução da operação’’, confor-
me o Correio Braziliense.

De acordo com reportagem 
do jornal Folha de S.Paulo desta 
quinta, o delegado federal res-
ponsável pelo pedido de prisão, 
Bruno Calandrini, enviou men-
sagem a colegas afirmando que 

houve “interferência na condu-
ção da investigação”, e que a in-
vestigação foi prejudicada devi-
do ao tratamento diferenciado 
dado ao ex-ministro de Jair Bol-
sonaro (PL). O delegado conduz 
as investigações que resultaram 
na operação deflagrada ontem.

Calandrini disse ainda, nas 
mensagens, que “o desloca-
mento de Milton para a carce-
ragem da PF em SP é demons-
tração de interferência na con-
dução da investigação, por isso, 
afirmo não ter autonomia in-
vestigativa e administrativa pa-
ra conduzir o inquérito policial 
deste caso com independência 
e segurança institucional”.

Milton Ribeiro foi preso pre-

ventivamente nesta quarta-feira 
22, pela PF por suspeita de en-
volvimento em um esquema de 
cobrança de propina, inclusive 
em ouro, para a liberação de re-
cursos da pasta a municípios. 

A investigação começou 
após divulgação de áudios, em 
março, nos quais o ex-ministro 
falava sobre o favorecimento 
de municípios que negociavam 
com os pastores Arilton Mou-
ra e Gilmar Santos, que, segun-
do denúncia de prefeitos, reali-
zavam as cobranças. Ribeiro foi 
solto na tarde de hoje após de-
cisão do desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF-1), jun-
to com outros quatro presos na 

operação Acesso Pago.

QUEBRA DE SIGILO BANCÁ-
RIO. O juiz Renato Borelli, da 15ª 
Vara Federal em Brasília, autori-
zou a quebra dos sigilos bancá-
rios do ex-ministro, de sua es-
posa, Myrian Pinheiro Ribeiro, 
e da filha e do genro do pastor 
Arilton Moura. Empresas liga-
das aos pastores Gilmar San-
tos e Arilton e o ex-assessor do 
MEC, Luciano Musse, também 
tiveram os sigilos afastados.

Um dos motivos para a que-
bra foi a venda de um automó-
vel por Ribeiro para o pastor, 
cuja transação foi encontrada 
pela Controladoria-Geral da 
União. Segundo o relatório da 

CGU, a venda ocorreu após o 
surgimento de denúncias de ir-
regularidades no MEC e vai no 
sentido contrário das tentativas 
do ex-ministro de se descolar 
dos pastores.

“MÃO NO FOGO”. O presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou nes-
ta quinta-feira que exagerou 
quando afirmou que “colocaria 
a cara no fogo” pelo ex-ministro 
Milton Ribeiro, mas que bota “a 
mão no fogo” pelo ex-dirigente 
do MEC e por outros ministros. 
Bolsonaro também afirmou 
que continua “acreditando” em 
Ribeiro que, segundo ele, “nem 
devia ter sido preso”. “Eu exage-
rei”, disse. 

Dois, dos três senadores 
do Estado, assinaram o 
requerimento para CPI 

para apurar atos de corrupção 
e tráfico de influência dentro 
do Ministério da Educação: Je-
an Paul Prates (PT) e Zenaide 
Maia (Pros). Styvenson Valen-
tim (Podemos) se recusou a as-
sinar o documento e defendeu 
que as investigações devem ser 
feitas pela Polícia Federal e não 

Parlamentares 
conseguiram as 

27 assinaturas 
necessárias e pedido 

será entregue à 
Mesa Diretora

pelo Congresso. Nesta quinta-
-feira 23, os senadores conse-
guiram obter as 27 assinatu-
ras necessárias para dar anda-
mento à CPI e o pedido oficial 
de abertura será feito à Mesa 
Diretora do Senado.

Jean endossou a abertura da 
CPI e pediu rígida apuração das 
denúncias contra o ex-minis-
tro Milton Ribeiro e os pastores 
da Igreja Assembleia de Deus  
Arilton Moura e Gilmar Santos. 
“Agentes públicos negociando 
propina para liberar verbas da 
Educação. Que a PF tenha to-
da a liberdade para investigar e 
punir os culpados. No governo 
que diz ter acabado com a cor-
rupção, espero que não quei-
ram acabar com as investiga-
ções”, afirmou.

Styvenson criticou a instala-
ção de uma CPI e comemorou 
a atuação de órgãos de inves-
tigação. “Nem precisou CPI ou 
senadores com idoneidade ‘du-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

vidosa’ investigar. Parabéns aos 
órgãos competentes como PF. 
Roubou, que seja preso”, afir-
mou o senador.

DENÚNCIAS. A abertura de 
uma CPI é avaliada no Senado 
desde março, quando vieram 
à tona denúncias de que pas-
tores influenciavam a destina-
ção de recursos no MEC, em 
troca de propina. O então mi-
nistro Milton Ribeiro foi demi-
tido por causa disso. A instala-
ção da comissão ganhou força 
nesta semana depois que a PF 
prendeu Milton. Nesta quinta-
-feira 23, ele conseguiu habeas 
corpus e foi solto.

Styvenson: “Nem precisou CPI 
ou senadores com idoneidade 
‘duvidosa’ investigar. Roubou, 
que seja preso”

AGÊNCIA SENADO
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In� ação: Potiguar vai pagar mais 
caro no arroz, adianta economista

Associação dos 
Supermercados 

do RN adiantou 
que deve repassar 

próximos aumentos 
ao preço final do 

produto

Basta entrar em um restau-
rante para notar que o arroz 
é um alimento praticamen-

te universal no Brasil. Segundo 
um caderno setorial do Escritó-
rio Técnico de Estudos Econômi-
cos do Nordeste (Etene) do Banco 
do Nordeste, o brasileiro conso-
me, em média, 32 kg do alimen-
to por ano. A mesma pesquisa 
feita aponta o Brasil como o 10º 
produtor e consumidor, além do 
9º exportador mundial de arroz. 
Visto o papel de importância do 
País como um dos grandes mer-
cados que abastecem o planeta, 
pode sobrar para o bolso brasi-
leiro, inclusive do potiguar, pa-
gar um preço mais caro no quilo 
do cereal que é o segundo mais 
cultivado no planeta e principal 
alimento para metade da popu-
lação mundial, de acordo com o 
levantamento feito pelo Banco 
do Nordeste. 

Um dos fatores que pode levar 
ao encarecimento é a inflação. Ao 
AGORA RN, o economista Robes-
pierre Do Ó, apontou alguns ce-
nários. No primeiro, de acordo 
com a ata do Banco Central, é que 
a inflação tende a um equilíbrio. 
Outro leva em conta a influência 
de fatores externos, como o con-
flito entre Rússia e Ucrânia.

O economista ainda aponta 
que os dois países também são 
grandes produtores de outros ali-
mentos, como trigo – matéria pri-
ma para pães e massas –, soja e 
girassol. Mas o cenário de guerra 
interfere economicamente. “Co-
mo a Ucrânia não consegue ex-
portar seus produtos, já que os 
portos estão bloqueados, faz com 
que o preço deles aumente. A de-
manda [por alimentos] aumenta, 
não tem oferta para atender e os 
preços são reajustados”, explica.

Gilvan Mikelyson, presiden-
te da Associação dos Supermer-
cados do Rio Grande do Norte 
(Assurn), aponta as exportações 

como cenário mais favorável ao 
agronegócio como um dos agra-
vantes do encarecimento em 
território nacional. “Como está 
desregulada essa questão de re-
lações comerciais e o Brasil man-
teve o agro bombando, teve que 
assumir um papel importante 
no mercado externo, que é mui-
to mais favorável pro produtor do 
que vender no mercado interno. 
Fica uma quantia pequena no 
nosso país e quanto menor ofer-
ta, a procura é grande, o preço 
também sobe”, diz.

Mas outro ponto levantado 
pelo economista chama aten-
ção. Ele indica que a alta do pe-
tróleo – principalmente pelo au-
mento da demanda nos Estados 
Unidos – é outra influência direta 
no aumento de preços não só do 
arroz, mas de outros alimentos. 
“Se o [preço do] diesel subir, au-
menta o preço do frete e os pro-
dutos sofrerão reajustes. Então a 
gente está limitado a questões ex-
ternas que influenciam os preços 
do Brasil”, avalia. Isso porque, se-
gundo o economista, o Brasil tem 
grande produção de petróleo, 
mas não de refiná-lo; para suprir 
o mercado interno, precisa recor-
rer às importações, o que acarreta 
em combustível mais caro.

Mikelyson defende o mesmo 
ponto de vista. “Quase tudo vem 
transportado de grandes distân-

cias. Se ficar maior o custo de 
transporte, maior o custo final”, 
justifica. Do Ó apontou o arroz 
como o próximo produto a sofrer 
com a inflação brasileira.  Dados 
da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) apontam que 
na safra 2021/22 a produção terá 
queda estimada em 10,5% em re-
lação à safra anterior.

“Houve queda da área plan-
tada do arroz, porque o preço 
do arroz estava ruim”, apontou o 
economista. Dados da Conab re-
forçam uma queda na produção 
de quilos de arroz por hectare na 
safra 2020/2021 (6.366 kg/ha) no 
Brasil em relação à safra 2019/20 
(6.713 kg/ha). Vale ressaltar que o 
Nordeste é a segunda região que 
menos produz o grão, atrás ape-
nas do Sudeste, conforme dados 
da Companhia.

Em âmbito regional, segundo 
a mesma pesquisa da Companhia 
de Abastecimento, o Rio Grande 
do Norte só produz mais quilos 
de arroz por hectare que o estado 
da Paraíba. Todos os outros esta-
dos têm produção maior em to-
neladas e também em kg/ha, sen-
do Maranhão e Piauí, respectiva-
mente, as unidades da federação 
do Nordeste com maior produ-
ção. A safra potiguar em 2019/20 
foi de 3,1 toneladas de arroz, en-
quanto a safra 2020/21 teve queda 
e fechou em três toneladas. 

PESA MAIS. De acordo com 
Robespierre, o impacto é senti-
do na maior parte da população. 
Segundo o economista, o RN é 
um estado pobre, em que a maior 
parte das pessoas ganha salários 
abaixo de R$ 2.500 por mês. “São 
estes que pagam o custo da infla-
ção. Uma pessoa que ganha R$ 39 
mil por mês não está preocupada 
em gastar R$ 3 mil no supermer-
cado, porque representa 10% da 
renda dela. Mas se o mais pobre 
gastar R$ 250 no supermercado 
ele não traz nada pra casa”, de-
fende. 

E falando em supermercados, 
o presidente da Assurn aponta 
que desde o fim do ano passado 
existe um impacto nas vendas no 
setor. “A situação não é pior por-
que a gente vem represando o au-
mento. A gente não consegue re-
passar. Se a gente repassa, [o con-
sumidor] não vai comprar. Ele vai 
se recusar a comprar. A gente ten-
ta amenizar, diminuindo nossas 
margens. Não conseguimos mais 
segurar como estávamos fazen-
do. Temos que repassar embo-
ra não estejamos repassando na 
plenitude”, defende. 

Recentemente, o presiden-
te da República, Jair Bolsonaro 
(PL), chegou a pedir que os su-
permercadistas diminuíssem a 
margem de lucro. “O apelo que 
eu faço aos senhores, para toda 

a cadeia produtiva, para que os 
produtos da cesta básica, cada 
um obtenha o menor lucro pos-
sível, pra gente poder dar uma 
satisfação a uma parte consi-
derável da população, especial-
mente os mais humildes”, disse.

PREÇO. No entanto, os su-
permercados ainda não sen-
tiram um impacto no preço 
do arroz e nem nas vendas. “A 
gente viu uma diferença muito 
grande. O arroz deu uma esta-
bilizada. Mas o feijão subiu bas-
tante, o macarrão subiu bastan-
te. Parte derivada da soja, prin-
cipalmente o óleo, tem sido um 
grande vilão na cesta básica. 
Açúcar subiu bastante. Destes 
produtos mais básicos, talvez o 
mais estável tenha sido o arroz”, 
afirmou Gilvan.

Para Robespierre Do Ó, a sa-
ída para controlar o aumento, 
seria uma espécie de estoque de 
regulagem. “Se o governo brasi-
leiro fizesse estoques regulado-
res desses produtos, como com-
bustível, arroz, feijão, trigo, coi-
sa que já teve há alguns anos, a 
questão dos preços seriam me-
lhor controlados. Na hora que eu 
tenho aumento do preço de ar-
roz por falta de produção, eu jo-
garia meu estoque regulador no 
mercado e com isso controlaria 
o preço”, avalia. 

Se a comida pesa mais no or-
çamento do potiguar, é necessá-
rio ficar atento às ofertas. “Todo 
hipermercado, supermercado, 
atacadista, ou mercado de bair-
ro tem seus dias de oferta. Dia da 
carne, do hortifruti, da massa, do 
pão. E se é difícil o consumidor se 
deslocar, cada um deve ter per-
to de sua casa uma loja que não 
precisa gastar combustível. Se 
você vai à loja e aproveita as ofer-
tas, você consegue. Procurar con-
ciliar na sua ida a aquisição dos 
produtos que quer e pode consu-
mir conciliando com as ofertas”, 
recomenda.

Representante dos 
supermercadistas disseram 
que devem repassar aumentos 
aos consumidores após segurar 
preços nos últimos meses

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Styvenson não assina pedido de 
abertura de CPI do MEC no Senado

O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Esta-
do conquistou uma vitó-

ria inédita no Brasil. O Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/RN) 
admitiu o reajuste de contratos 
vigentes em função do desequi-
líbrio financeiro provocado pela 
pandemia da Covid-19, que levou 
a inflação dos insumos.

A consulta foi formulada pela 
Assembleia Legislativa do Estado, 
a pedido do Sinduscon, já que a 
provação a TCE/RN, por lei, pre-
cisaria ser feita pela Casa Legis-
lativa. O relator foi o conselheiro 
Paulo Roberto Alves, seguido a 
unanimidade.

Na resposta do TCE ao Sin-
duscon, foi firmado que se pode 

considerar a pandemia um caso 
fortuito ou de força maior para 
aplicação da “teoria da imprevi-
são”, ou seja, do reajuste do valor 
principal do contrato.

O TCE respondeu positiva-
mente, que é possível o gestor 
ser responsabilizado em caso de 
execução de serviços que não fa-
zem parte do escopo contratual. 

A consulta formulada pelo Sin-
duscon-RN e encaminhada pela 
ALRN, foi a maior que Paulo Ro-
berto Alves já viu em mais de du-
as décadas no TCE. 

“É com enorme alegria que 
recebemos essa vitória. Servirá 
para outros sindicatos do Brasil. 
Muito diálogo, bom senso e ha-
bilidade política fizeram o nos-

so Sinduscon sair na frente de 
todos os estados da federação”, 
avaliou o presidente do Sindus-
con-RN, Sílvio Bezerra, ressal-
tando que o posicionamento do 
TCE foi importante para aquecer 
o setor de obras públicas, que 
depende das correções serem 
aprovadas legalmente e as obras 
paradas retomadas.

Sinduscon consegue que TCE admita reajuste de contrato de obras públicas

PF investiga suposta interferência em operação no MEC

Vitória inédita

A Polícia Federal determinou 
instauração de “procedimento 
apuratório” para investigar su-
posta interferência na Opera-
ção Acesso Pago, que resultou 
na prisão preventiva do ex-mi-
nistro da Educação Milton Ri-
beiro — solto hoje após habeas 
corpus de sua defesa. Em nota, a 
corporação afirma que a inves-
tigação foi instaurada após “bo-
atos de possível interferência na 
execução da operação’’, confor-
me o Correio Braziliense.

De acordo com reportagem 
do jornal Folha de S.Paulo desta 
quinta, o delegado federal res-
ponsável pelo pedido de prisão, 
Bruno Calandrini, enviou men-
sagem a colegas afirmando que 

houve “interferência na condu-
ção da investigação”, e que a in-
vestigação foi prejudicada devi-
do ao tratamento diferenciado 
dado ao ex-ministro de Jair Bol-
sonaro (PL). O delegado conduz 
as investigações que resultaram 
na operação deflagrada ontem.

Calandrini disse ainda, nas 
mensagens, que “o desloca-
mento de Milton para a carce-
ragem da PF em SP é demons-
tração de interferência na con-
dução da investigação, por isso, 
afirmo não ter autonomia in-
vestigativa e administrativa pa-
ra conduzir o inquérito policial 
deste caso com independência 
e segurança institucional”.

Milton Ribeiro foi preso pre-

ventivamente nesta quarta-feira 
22, pela PF por suspeita de en-
volvimento em um esquema de 
cobrança de propina, inclusive 
em ouro, para a liberação de re-
cursos da pasta a municípios. 

A investigação começou 
após divulgação de áudios, em 
março, nos quais o ex-ministro 
falava sobre o favorecimento 
de municípios que negociavam 
com os pastores Arilton Mou-
ra e Gilmar Santos, que, segun-
do denúncia de prefeitos, reali-
zavam as cobranças. Ribeiro foi 
solto na tarde de hoje após de-
cisão do desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF-1), jun-
to com outros quatro presos na 

operação Acesso Pago.

QUEBRA DE SIGILO BANCÁ-
RIO. O juiz Renato Borelli, da 15ª 
Vara Federal em Brasília, autori-
zou a quebra dos sigilos bancá-
rios do ex-ministro, de sua es-
posa, Myrian Pinheiro Ribeiro, 
e da filha e do genro do pastor 
Arilton Moura. Empresas liga-
das aos pastores Gilmar San-
tos e Arilton e o ex-assessor do 
MEC, Luciano Musse, também 
tiveram os sigilos afastados.

Um dos motivos para a que-
bra foi a venda de um automó-
vel por Ribeiro para o pastor, 
cuja transação foi encontrada 
pela Controladoria-Geral da 
União. Segundo o relatório da 

CGU, a venda ocorreu após o 
surgimento de denúncias de ir-
regularidades no MEC e vai no 
sentido contrário das tentativas 
do ex-ministro de se descolar 
dos pastores.

“MÃO NO FOGO”. O presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou nes-
ta quinta-feira que exagerou 
quando afirmou que “colocaria 
a cara no fogo” pelo ex-ministro 
Milton Ribeiro, mas que bota “a 
mão no fogo” pelo ex-dirigente 
do MEC e por outros ministros. 
Bolsonaro também afirmou 
que continua “acreditando” em 
Ribeiro que, segundo ele, “nem 
devia ter sido preso”. “Eu exage-
rei”, disse. 

Dois, dos três senadores 
do Estado, assinaram o 
requerimento para CPI 

para apurar atos de corrupção 
e tráfico de influência dentro 
do Ministério da Educação: Je-
an Paul Prates (PT) e Zenaide 
Maia (Pros). Styvenson Valen-
tim (Podemos) se recusou a as-
sinar o documento e defendeu 
que as investigações devem ser 
feitas pela Polícia Federal e não 

Parlamentares 
conseguiram as 

27 assinaturas 
necessárias e pedido 

será entregue à 
Mesa Diretora

pelo Congresso. Nesta quinta-
-feira 23, os senadores conse-
guiram obter as 27 assinatu-
ras necessárias para dar anda-
mento à CPI e o pedido oficial 
de abertura será feito à Mesa 
Diretora do Senado.

Jean endossou a abertura da 
CPI e pediu rígida apuração das 
denúncias contra o ex-minis-
tro Milton Ribeiro e os pastores 
da Igreja Assembleia de Deus  
Arilton Moura e Gilmar Santos. 
“Agentes públicos negociando 
propina para liberar verbas da 
Educação. Que a PF tenha to-
da a liberdade para investigar e 
punir os culpados. No governo 
que diz ter acabado com a cor-
rupção, espero que não quei-
ram acabar com as investiga-
ções”, afirmou.

Styvenson criticou a instala-
ção de uma CPI e comemorou 
a atuação de órgãos de inves-
tigação. “Nem precisou CPI ou 
senadores com idoneidade ‘du-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

vidosa’ investigar. Parabéns aos 
órgãos competentes como PF. 
Roubou, que seja preso”, afir-
mou o senador.

DENÚNCIAS. A abertura de 
uma CPI é avaliada no Senado 
desde março, quando vieram 
à tona denúncias de que pas-
tores influenciavam a destina-
ção de recursos no MEC, em 
troca de propina. O então mi-
nistro Milton Ribeiro foi demi-
tido por causa disso. A instala-
ção da comissão ganhou força 
nesta semana depois que a PF 
prendeu Milton. Nesta quinta-
-feira 23, ele conseguiu habeas 
corpus e foi solto.

Styvenson: “Nem precisou CPI 
ou senadores com idoneidade 
‘duvidosa’ investigar. Roubou, 
que seja preso”
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Basta entrar em um restau-
rante para notar que o arroz 
é um alimento praticamen-

te universal no Brasil. Segundo 
um caderno setorial do Escritó-
rio Técnico de Estudos Econômi-
cos do Nordeste (Etene) do Banco 
do Nordeste, o brasileiro conso-
me, em média, 32 kg do alimen-
to por ano. A mesma pesquisa 
feita aponta o Brasil como o 10º 
produtor e consumidor, além do 
9º exportador mundial de arroz. 
Visto o papel de importância do 
País como um dos grandes mer-
cados que abastecem o planeta, 
pode sobrar para o bolso brasi-
leiro, inclusive do potiguar, pa-
gar um preço mais caro no quilo 
do cereal que é o segundo mais 
cultivado no planeta e principal 
alimento para metade da popu-
lação mundial, de acordo com o 
levantamento feito pelo Banco 
do Nordeste. 

Um dos fatores que pode levar 
ao encarecimento é a inflação. Ao 
AGORA RN, o economista Robes-
pierre Do Ó, apontou alguns ce-
nários. No primeiro, de acordo 
com a ata do Banco Central, é que 
a inflação tende a um equilíbrio. 
Outro leva em conta a influência 
de fatores externos, como o con-
flito entre Rússia e Ucrânia.

O economista ainda aponta 
que os dois países também são 
grandes produtores de outros ali-
mentos, como trigo – matéria pri-
ma para pães e massas –, soja e 
girassol. Mas o cenário de guerra 
interfere economicamente. “Co-
mo a Ucrânia não consegue ex-
portar seus produtos, já que os 
portos estão bloqueados, faz com 
que o preço deles aumente. A de-
manda [por alimentos] aumenta, 
não tem oferta para atender e os 
preços são reajustados”, explica.

Gilvan Mikelyson, presiden-
te da Associação dos Supermer-
cados do Rio Grande do Norte 
(Assurn), aponta as exportações 

como cenário mais favorável ao 
agronegócio como um dos agra-
vantes do encarecimento em 
território nacional. “Como está 
desregulada essa questão de re-
lações comerciais e o Brasil man-
teve o agro bombando, teve que 
assumir um papel importante 
no mercado externo, que é mui-
to mais favorável pro produtor do 
que vender no mercado interno. 
Fica uma quantia pequena no 
nosso país e quanto menor ofer-
ta, a procura é grande, o preço 
também sobe”, diz.

Mas outro ponto levantado 
pelo economista chama aten-
ção. Ele indica que a alta do pe-
tróleo – principalmente pelo au-
mento da demanda nos Estados 
Unidos – é outra influência direta 
no aumento de preços não só do 
arroz, mas de outros alimentos. 
“Se o [preço do] diesel subir, au-
menta o preço do frete e os pro-
dutos sofrerão reajustes. Então a 
gente está limitado a questões ex-
ternas que influenciam os preços 
do Brasil”, avalia. Isso porque, se-
gundo o economista, o Brasil tem 
grande produção de petróleo, 
mas não de refiná-lo; para suprir 
o mercado interno, precisa recor-
rer às importações, o que acarreta 
em combustível mais caro.

Mikelyson defende o mesmo 
ponto de vista. “Quase tudo vem 
transportado de grandes distân-

cias. Se ficar maior o custo de 
transporte, maior o custo final”, 
justifica. Do Ó apontou o arroz 
como o próximo produto a sofrer 
com a inflação brasileira.  Dados 
da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) apontam que 
na safra 2021/22 a produção terá 
queda estimada em 10,5% em re-
lação à safra anterior.

“Houve queda da área plan-
tada do arroz, porque o preço 
do arroz estava ruim”, apontou o 
economista. Dados da Conab re-
forçam uma queda na produção 
de quilos de arroz por hectare na 
safra 2020/2021 (6.366 kg/ha) no 
Brasil em relação à safra 2019/20 
(6.713 kg/ha). Vale ressaltar que o 
Nordeste é a segunda região que 
menos produz o grão, atrás ape-
nas do Sudeste, conforme dados 
da Companhia.

Em âmbito regional, segundo 
a mesma pesquisa da Companhia 
de Abastecimento, o Rio Grande 
do Norte só produz mais quilos 
de arroz por hectare que o estado 
da Paraíba. Todos os outros esta-
dos têm produção maior em to-
neladas e também em kg/ha, sen-
do Maranhão e Piauí, respectiva-
mente, as unidades da federação 
do Nordeste com maior produ-
ção. A safra potiguar em 2019/20 
foi de 3,1 toneladas de arroz, en-
quanto a safra 2020/21 teve queda 
e fechou em três toneladas. 

PESA MAIS. De acordo com 
Robespierre, o impacto é senti-
do na maior parte da população. 
Segundo o economista, o RN é 
um estado pobre, em que a maior 
parte das pessoas ganha salários 
abaixo de R$ 2.500 por mês. “São 
estes que pagam o custo da infla-
ção. Uma pessoa que ganha R$ 39 
mil por mês não está preocupada 
em gastar R$ 3 mil no supermer-
cado, porque representa 10% da 
renda dela. Mas se o mais pobre 
gastar R$ 250 no supermercado 
ele não traz nada pra casa”, de-
fende. 

E falando em supermercados, 
o presidente da Assurn aponta 
que desde o fim do ano passado 
existe um impacto nas vendas no 
setor. “A situação não é pior por-
que a gente vem represando o au-
mento. A gente não consegue re-
passar. Se a gente repassa, [o con-
sumidor] não vai comprar. Ele vai 
se recusar a comprar. A gente ten-
ta amenizar, diminuindo nossas 
margens. Não conseguimos mais 
segurar como estávamos fazen-
do. Temos que repassar embo-
ra não estejamos repassando na 
plenitude”, defende. 

Recentemente, o presiden-
te da República, Jair Bolsonaro 
(PL), chegou a pedir que os su-
permercadistas diminuíssem a 
margem de lucro. “O apelo que 
eu faço aos senhores, para toda 

a cadeia produtiva, para que os 
produtos da cesta básica, cada 
um obtenha o menor lucro pos-
sível, pra gente poder dar uma 
satisfação a uma parte consi-
derável da população, especial-
mente os mais humildes”, disse.

PREÇO. No entanto, os su-
permercados ainda não sen-
tiram um impacto no preço 
do arroz e nem nas vendas. “A 
gente viu uma diferença muito 
grande. O arroz deu uma esta-
bilizada. Mas o feijão subiu bas-
tante, o macarrão subiu bastan-
te. Parte derivada da soja, prin-
cipalmente o óleo, tem sido um 
grande vilão na cesta básica. 
Açúcar subiu bastante. Destes 
produtos mais básicos, talvez o 
mais estável tenha sido o arroz”, 
afirmou Gilvan.

Para Robespierre Do Ó, a sa-
ída para controlar o aumento, 
seria uma espécie de estoque de 
regulagem. “Se o governo brasi-
leiro fizesse estoques regulado-
res desses produtos, como com-
bustível, arroz, feijão, trigo, coi-
sa que já teve há alguns anos, a 
questão dos preços seriam me-
lhor controlados. Na hora que eu 
tenho aumento do preço de ar-
roz por falta de produção, eu jo-
garia meu estoque regulador no 
mercado e com isso controlaria 
o preço”, avalia. 

Se a comida pesa mais no or-
çamento do potiguar, é necessá-
rio ficar atento às ofertas. “Todo 
hipermercado, supermercado, 
atacadista, ou mercado de bair-
ro tem seus dias de oferta. Dia da 
carne, do hortifruti, da massa, do 
pão. E se é difícil o consumidor se 
deslocar, cada um deve ter per-
to de sua casa uma loja que não 
precisa gastar combustível. Se 
você vai à loja e aproveita as ofer-
tas, você consegue. Procurar con-
ciliar na sua ida a aquisição dos 
produtos que quer e pode consu-
mir conciliando com as ofertas”, 
recomenda.

Representante dos 
supermercadistas disseram 
que devem repassar aumentos 
aos consumidores após segurar 
preços nos últimos meses

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



Pelo menos 20 mil pessoas 
participaram da 1ª Feira 
Nordestina da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária 
(Fenafes), realizada na segunda 
quinzena de junho em Natal no 
Centro de Convenções da capi-
tal potiguar. E o balanço divulga-
do pela organização da Fenafes, 
que ofereceu produtos frescos, 
beneficiados, alimentos proces-
sados e prontos para consumo, 
apontou que o faturamento bru-
to ultrapassou a cifra de R$ 600 
mil. O gasto médio foi de, pelo 
menos, R$ 30 por cada pessoa.

O evento durou cinco dias – 
15 a 19 de junho  – e comprovou 
que o movimento camponês 
tem outras riquezas para ofertar 
à sociedade. Conhecimento, tec-
nologia, respeito ao meio am-
biente e às diferenças, partilhas, 
trocas, saberes, sabores e, claro, 
trabalho, emprego e renda por 
meio de um dos modos de pro-
dução mais remotos da humani-
dade: a agricultura familiar.

“A realização da primeira edi-
ção da Feira Nordestina da Agri-
cultura Familiar, aqui em Natal, 
é um marco porque na contra-
mão do que o governo federal 
vem fazendo, que é o desmonte 
das políticas públicas dessa área 
tão importante, o Rio Grande 
do Norte e o Nordeste estão in-
vestindo, estão implementan-
do ações políticas na direção do 
fortalecimento da agricultura fa-
miliar. Um governo comprome-
tido em combater a desigualda-
de social, que tem compromisso 
em garantir a segurança alimen-
tar, faz o que o governo do Rio 

Faturamento da Feira 
Nordestina da Agricultura 
Familiar supera R$ 600 mil

Segundo 
organização do 

evento, que reuniu 
778 expositores, 
custo médio por 

pessoa foi de R$ 30

Grande faz e os demais estados 
do Nordeste estão fazendo: in-
vestindo em ações concretas e é 
isso o que expressa a Feira Nor-
destina”, declarou a governadora 
Fátima Bezerra.

Durante a Feira, o Gover-
no do RN entregou o veículo ti-
po van que funcionará como a 
Feira Móvel (administrada pela 
UNICAFES-RN) e 40 certificados 
de produção agroecológica, em 
parceria com a Rede Xique-xique 
por meio do projeto de Certifica-
ção Participativa financiado pelo 
Estado. Na Feira, compareceram 
o governador de Pernambuco 
e presidente do Consórcio Nor-
deste Paulo Câmara, da gover-
nadora do Piauí, Regina Sousa, e 
da  vice-governadora de Sergipe, 
Eliane Aquino. Cerca de 200 ges-
tores que trabalham com temas 
pertinentes à agricultura familiar 
no Nordeste, como agroecologia, 
acesso à terra e convivência com 
o semiárido.

CONTRA A FOME. Coorde-
nador da Câmara Temática e 
do Fórum Eugênio Peixoto de 
Gestores(as) da Agricultura Fa-
miliar do Nordeste, o secretário 
Alexandre Lima (Sedraf) reafir-
mou a importância da Fenafes 
no contexto em que o Brasil es-
tima que 33 milhões de pessoas 
passam fome, ao mesmo tempo 
em que o agronegócio ganha es-
paço no Governo Federal. 

“Em todos os momentos his-
tóricos que a agricultura familiar 
foi chamada para combater a fo-
me, ela respondeu por ser um 
elemento importante de supe-
ração desse problema. Mas, in-
felizmente a situação atual é de 
um total desmantelamento das 
políticas públicas de fortaleci-
mento da agricultura familiar. 
No entanto, no Nordeste, exis-
te uma resistência dos governos 
regionais, que já estão se arti-
culando em torno do programa 
unificado que tem a centralida-
de na agricultura familiar”, disse.

O gestor reforça que parte da 
solução para superação da fome 
está no fortalecimento deste im-
portante segmento, que produz 
mais de dois terços dos alimen-
tos que chegam à mesa da popu-
lação brasileira. E é nesse contex-
to, segundo ele, que a articulação 
entre os estados nordestinos rea-
firma sua importância estratégi-
ca. “O Consórcio Nordeste é um 
elemento novo que dá liga à pro-
blemática regional. Então, o que 
era pensado separadamente, ho-
je é de forma articulada, sendo 
o contraponto ao completo des-
mantelamento das políticas pú-
blicas nacionais, que estão frag-
mentadas. O Consórcio vai na 
contramão e na resistência para 
expressar, de forma muito clara, 
que é possível sim fazer as coisas 
e melhorar a vida do povo”.

NEGÓCIOS. A Feira Nordestina 
foi uma co-realização do Governo 
do Estado Rio Grande do Norte e 
a União das Cooperativas da Agri-
cultura Familiar e Economia So-
lidária do RN (Unicafes-RN), vol-
tada ao fomento e à valorização 
da agricultura familiar nordesti-
na. Os nove estados nordestinos 
marcaram presença, e trouxeram 
produtos que confirmam a diver-
sidade da região. Presidente da 
entidade no estado, Fátima Torres 
destacou a realização de dois En-
contros de Negócios que uniram 
cooperativas e representantes de 
Associação dos Supermercados 
do RN (Assurn).

“As redes de supermercado 
participantes já sinalizaram in-
teresse na aquisição de mel e 
ovos caipiras do RN e do açúcar 
demerara de Alagoas. E nós, re-
presentando a Unicafes, apro-
veitamos para adquirir vegetais 
dos expositores de outros esta-
dos e também ficamos com todo 
o estoque que sobrou da coope-
rativa Terra Livre, de cereais e ali-
mentos processados como fari-
nha láctea, achocolatado, sucos 
orgânicos, entre outros”, disse. 

Ao menos 20 mil pessoas participaram dos cinco dias da Fenafes em Natal

JOANA LIMA
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A firma A. N. DE AZEVEDO MEDEIROS - ME, CNPJ 30.913.713/0001-07, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplificada para a Indústria de Confecção de Peças do Vestuário, localizada na Rua José Pereira de Melo, n° 
98, Cruz do Monte - Parelhas/RN. 
 

ANDRÉA NARCISA DE AZEVÊDO MEDEIROS 
Proprietária 

 
Asa Branca IV Energias Renováveis S.A.

CNPJ 11.681.456/0002-61
Concessão de Renovação de Licença de Operação 

Torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO, com prazo de 
validade até 10/06/2028, em favor do empreendimento Subestação Coletora Asa Branca 
IV, localizado na BR 406 Km 76, SN, Município de João Câmara, Zona Rural, Rio 
Grande do Norte. 

Daniel Araque Prada - Procurador

 
 

PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO  
EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL 

 
 
 

O Dr. Bruno Kelson de Souza Silva, Tabelião do OFICIO ÚNICO DE GROSSOS/RN, Comarca de Areia Branca/RN, 
serviço extrajudicial situado à Rua Expedicionário José Rocha, 160-A, Centro, Grossos/RN, FAZ SABER, para a ciência 
de terceiros interessados, que NEUZA ELITA DA SILVA, brasileira, aposentada, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens, portadora do RG n° 001.530.823 – SSP/RN e inscrita no CPF sob o nº 876.959.794-49, residente e 
domiciliada à Rua Francisca Nazaré de Paiva, nº 20, Valença - Zona Rural, Grossos/RN, CEP 59.675-000; REQUER a 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do imóvel localizado em área rural, no Povoado Valença, s/nº - Zona Rural de 
Grossos/RN, descrito e caracterizado a seguir: O imóvel a ser usucapido está localizado na comunidade de Valença – 
Grossos/RN, com área total de 97.725,47 m² e perímetro de 4.400,96 metros, compostos por duas áreas, separadas por 
uma estrada de serventia pública, sendo assim apresentadas: Área 1: área de 9365,10 m², perímetro 500,48m, assim 
descrita: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 9456311.522 m e E 701301.687 m, 
Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39; deste, segue confrontando com Terreno da Marinha, com os seguintes 
azimute plano e distância:107°37'18.09'' e 50.14; até o vértice V02, de coordenadas N 9456296.344 m e E 701349.473 
m; deste, segue confrontando com José Enilzario Rodrigues dos Santos, com os seguintes azimute plano e 
distância:226°34'2.21'' e 212.90; até o vértice V03, de coordenadas N 9456149.977 m e E 701194.871 m; deste, segue 
confrontando com a Rodovia Estadual Prefeito Dehon Caenga, com os seguintes azimute plano e 
distância:318°21'55.88'' e 50.09; até o vértice V04, de coordenadas N 9456187.412 m e E 701161.595 m; deste, segue 
confrontando com Maria José da Silva, com os seguintes azimute plano e distância:48°27'41.58'' e 187.16; até o vértice 
V01, de coordenadas N 9456311.522 m e E 701301.687 m, encerrando esta descrição; Área 2: área de 88360,37 m², 
perímetro 3900,48 m, assim descrita: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V05, de coordenadas N 
9456177.290 m e E 701150.266 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39; deste, segue confrontando com 
Rodovia Estadual Prefeito Dehon Caenga, com os seguintes azimute plano e distância:140°02'49.03'' e 50.00; até o 
vértice V06, de coordenadas N 9456138.961 m e E 701182.374 m; deste, segue confrontando com José Enilzario 
Rodrigues dos Santos, com os seguintes azimute plano e distância:232°26'35.74'' e 1903.77; até o vértice V07, de 
coordenadas N 9454978.523 m e E 699673.158 m; deste, segue confrontando com Raimundo Manoel de Paiva, com 
os seguintes azimute plano e distância:321°36'34.14'' e 42.83; até o vértice V 08, de coordenadas N 9455012.094 m e 
E 699646.559 m; deste, segue confrontando com Maria José da Silva, com os seguintes azimute plano e distância: 
52°13'42.70'' e 1902.32; até o vértice V05, de coordenadas N 9456177.290 m e E 701150.266 m, encerrando esta 
descrição, tudo em conformidade com a planta, memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica – ART nº 
RN20220494488, assinada pelo Engenheiro    Civil,    VINICIUS    NAVARRO    VARELA    TINOCO,    RNP: 
2120109192, apresentada e arquivada nestas Notas. O imóvel em questão não possui matrícula. A requerente declara 
ter posse mansa, pacífica e contínua e, portanto, sem oposição e de forma ininterrupta durante todo esse tempo de 56  
(cinquenta e seis) anos, enquadrando-se na hipótese de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, nos 
termos do artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro com posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, por mais 
de dez anos. O pedido de Usucapião foi instruído com os documentos enumerados no artigo 216-A do Novo Código de 
Processo Civil e art. 455 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Norte os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento de 
interessados. Nos termos do art. 467, caput do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Norte os eventuais interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Bruno Kelson 
de Souza Silva – Tabelião Interino, digitei e subscrevi. Grossos/RN, 22 de junho de 2022. 

 
2x11 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do  
Norte - IDEMA a Licença Simplificada - LS, com prazo de validade até 21/06/2028,  
para a Rede de Média Tensão COSERN 13,8 kV localizada na Zona Rural do 
Município de Lajes/RN.

Giuliano Pasquali - Diretor de Implantação

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO EDSON DA SILVA CONFECCOES, CNPJ 18.499.885/0001-80 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS, com prazo de validade até 26/01/2022, em favor do empreendimento para uma Facção 
de peças do vestuário, localizada na Rua Currais Novos, n° 100 – Tancredo Neves – Cerro Corá/RN - CEP: 
59.395-000. 

Francisco Edson da Silva 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JACLENILSON SOUZA DE LUCENA, CNPJ: 13.261.228/0001-87, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada - LS, com validade: 22/06/2028, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, 
Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Rua Severino Lourenço, 40, Centro, Ouro Branco/RN. 
 

JACLENILSON SOUZA DE LUCENA 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  

JOSINALDO BATISTA DE LIMA 09751767490, CNPJ: 31.387.952/0001-33, torna público que recebeu do 
IDEMA a LRO, com prazo de validade até 21/06/2024, para Indústria de cerâmica (tijolos), localizada à Rua 
Principal Vera Cruz, s/n, Anexo - Galpão, Papagaio, Município de Vera Cruz/RN. 

  
JOSINALDO BATISTA DE LIMA 

CNPJ: 31.387.952/0001-33 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
F. HAROLDO VASCONCELOS & CIA LTDA - EPP, CNPJ: 07.900.111/0001-01, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Regularização de Operação Nº 2018-130160/TEC/LRO-0322, válida até 
29/08/2021, para  Transporte de Carga Perigosa (botijões de Gás Liquefeito de Petróleo - 
GLP), localizada na Av. Abel Coelho, nº 44, Abolição, Mossoró/RN. Haroldo Vasconcelos - Proprietário.

Sexta-feira, 24 de junho de 2022 • 11
Cidades

A Prefeitura do Natal publi-
cou, no Diário Oficial do 
Município desta quinta-

-feira 23, medida que concede 
isenção do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza (ISS-
QN) às concessionárias e permis-
sionários de transporte público 
coletivo municipal. Para o Sin-
dicato das Empresas de Trans-
portes Urbanos (Seturn), porém, 
a medida não é suficiente para 
aplacar a crise no setor. 

A medida, além de beneficiar 
também os alternativos, prevê a 
isenção de multas que foram efe-
tuadas aos permissionários que 
tenham atuado de maneira irre-
gular. A lei sancionada define a 
isenção do imposto entre 1º de 
janeiro e 31 de dezembro de 2022. 

Para ter acesso ao benefício, 
as empresas devem promover o 
retorno gradativo da frota, de for-
ma proporcional ao número de 
passageiros. Também é necessá-

rio que a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) te-
nha acesso imediato ao banco de 
dados do sistema de Informações 
Gerenciais e o Sistema Central de 
Armazenamento e Processamen-
to de Informações do Natalcard, 
tendo acesso em tempo real ao 
número de passageiros e aos es-
toques de créditos eletrônicos.

Outra condição para que as 
empresas tenham acesso ao be-
nefício é manter a gratuidade da 
linha de ônibus circular no cam-
pus da UFRN, assim como as de-
mais gratuidades (idosos, pesso-
as com deficiência e meia passa-
gem), bem como a tarifa social vi-
gente. Fica estabelecido também 
que enquanto perdurar a isen-
ção, não haverá aumento da tari-
fa no transporte público de Natal.

O Governo do Estado já havia 
concedido a isenção do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), igualmente 

condicionada ao não reajuste da 
tarifa. Para o consultor técnico do 
Seturn, Nilson Queiroga, as isen-
ções não resolverão o problema 
do transporte público – que, des-
de o início da pandemia, perdeu 
mais de 30 linhas de ônibus por 
causa de prejuízos financeiros, 
prejudicando a população. 

“A isenção do ISS [Imposto so-
bre Serviços] e do ICMS sobre o 
diesel não é suficiente para resta-
belecer o equilíbrio econômico fi-
nanceiro”, pontuou ele, em entre-
vista ao AGORA RN após a publi-
cação da lei. As empresas alegam 
que a crise foi causada pela perda 
de passageiros e por aumentos no 
preço do diesel, por exemplo.

Nilson defende a criação de 
um subsídio direto. “É impres-
cindível que haja um subsídio 
através do pagamento das gra-
tuidades por receita pública. O 
prejuízo das empresas só com a 
disparada do preço do diesel ul-

trapassa R$ 3 milhões por mês. 
O diesel custava R$ 3,44 em maio 
de 2019 quando a atual tarifa foi 
calculada e, hoje, o valor do litro 
passou de R$ 6 já descontado os 
100% do ICMS”, justificou. 

“Esse impacto no transporte 
coletivo urbano é nacional e não 
tem outra saída senão o subsídio 
para o usuário, e não para as em-
presas”, apontou o consultor. Re-
centemente, o presidente da Fede-
ração das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Nordeste (Fetro-
nor), Eudo Laranjeiras. também 
defendeu a criação de subsídio. 

“O formato que temos hoje 
do financiamento do transporte 
público se esgotou. É um serviço 
caro para os usuários, mas que é 
insuficiente para as empresas co-
brirem os custos e serem remu-
neradas. Daí surge a verdadeira 
função do subsídio: equilibrar a 
relação entre o custo da operação 
e o valor da tarifa. E isso vai tornar 

o serviço do transporte adequado 
à realidade”, defendeu Eudo. 

Segundo Eudo, o setor público 
deve considerar o custo do siste-
ma e decidir o quanto vai subsi-
diar para que a tarifa possa per-
manecer em um valor menor. “É o 
prefeito, é a governadora, é o ges-
tor público quem define o valor 
que o usuário paga [...] o subsídio 
não é para as empresas. Ele se re-
verte diretamente ao usuário, que 
está pagando a tarifa”, frisou.

HISTÓRICO. Nos últimos me-
ses, a crise do transporte público 
de Natal tem chamado a atenção 
dos passageiros que precisam 
do meio de locomoção para tra-
balho, estudos ou lazer. Desde o 
início da pandemia da Covid-19, 
mais de 30 linhas foram tiradas 
de circulação, e a diminuição 
da frota foi praticada. Algumas 
ações judiciais já pediram a cir-
culação de 100% dos veículos.

Seturn diz que isenção 
não é su� ciente e cobra 
subsídio para gratuidades

Prefeitura do Natal 
concedeu isenção do 

ISS para empresários 
do setor; Seturn 

aponta que medida 
não aplaca crise do 
transporte público

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Para obter isenção do imposto, empresários 
do transporte não podem aumentar a tarifa 



Pelo menos 20 mil pessoas 
participaram da 1ª Feira 
Nordestina da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária 
(Fenafes), realizada na segunda 
quinzena de junho em Natal no 
Centro de Convenções da capi-
tal potiguar. E o balanço divulga-
do pela organização da Fenafes, 
que ofereceu produtos frescos, 
beneficiados, alimentos proces-
sados e prontos para consumo, 
apontou que o faturamento bru-
to ultrapassou a cifra de R$ 600 
mil. O gasto médio foi de, pelo 
menos, R$ 30 por cada pessoa.

O evento durou cinco dias – 
15 a 19 de junho  – e comprovou 
que o movimento camponês 
tem outras riquezas para ofertar 
à sociedade. Conhecimento, tec-
nologia, respeito ao meio am-
biente e às diferenças, partilhas, 
trocas, saberes, sabores e, claro, 
trabalho, emprego e renda por 
meio de um dos modos de pro-
dução mais remotos da humani-
dade: a agricultura familiar.

“A realização da primeira edi-
ção da Feira Nordestina da Agri-
cultura Familiar, aqui em Natal, 
é um marco porque na contra-
mão do que o governo federal 
vem fazendo, que é o desmonte 
das políticas públicas dessa área 
tão importante, o Rio Grande 
do Norte e o Nordeste estão in-
vestindo, estão implementan-
do ações políticas na direção do 
fortalecimento da agricultura fa-
miliar. Um governo comprome-
tido em combater a desigualda-
de social, que tem compromisso 
em garantir a segurança alimen-
tar, faz o que o governo do Rio 

Faturamento da Feira 
Nordestina da Agricultura 
Familiar supera R$ 600 mil

Segundo 
organização do 

evento, que reuniu 
778 expositores, 
custo médio por 

pessoa foi de R$ 30

Grande faz e os demais estados 
do Nordeste estão fazendo: in-
vestindo em ações concretas e é 
isso o que expressa a Feira Nor-
destina”, declarou a governadora 
Fátima Bezerra.

Durante a Feira, o Gover-
no do RN entregou o veículo ti-
po van que funcionará como a 
Feira Móvel (administrada pela 
UNICAFES-RN) e 40 certificados 
de produção agroecológica, em 
parceria com a Rede Xique-xique 
por meio do projeto de Certifica-
ção Participativa financiado pelo 
Estado. Na Feira, compareceram 
o governador de Pernambuco 
e presidente do Consórcio Nor-
deste Paulo Câmara, da gover-
nadora do Piauí, Regina Sousa, e 
da  vice-governadora de Sergipe, 
Eliane Aquino. Cerca de 200 ges-
tores que trabalham com temas 
pertinentes à agricultura familiar 
no Nordeste, como agroecologia, 
acesso à terra e convivência com 
o semiárido.

CONTRA A FOME. Coorde-
nador da Câmara Temática e 
do Fórum Eugênio Peixoto de 
Gestores(as) da Agricultura Fa-
miliar do Nordeste, o secretário 
Alexandre Lima (Sedraf) reafir-
mou a importância da Fenafes 
no contexto em que o Brasil es-
tima que 33 milhões de pessoas 
passam fome, ao mesmo tempo 
em que o agronegócio ganha es-
paço no Governo Federal. 

“Em todos os momentos his-
tóricos que a agricultura familiar 
foi chamada para combater a fo-
me, ela respondeu por ser um 
elemento importante de supe-
ração desse problema. Mas, in-
felizmente a situação atual é de 
um total desmantelamento das 
políticas públicas de fortaleci-
mento da agricultura familiar. 
No entanto, no Nordeste, exis-
te uma resistência dos governos 
regionais, que já estão se arti-
culando em torno do programa 
unificado que tem a centralida-
de na agricultura familiar”, disse.

O gestor reforça que parte da 
solução para superação da fome 
está no fortalecimento deste im-
portante segmento, que produz 
mais de dois terços dos alimen-
tos que chegam à mesa da popu-
lação brasileira. E é nesse contex-
to, segundo ele, que a articulação 
entre os estados nordestinos rea-
firma sua importância estratégi-
ca. “O Consórcio Nordeste é um 
elemento novo que dá liga à pro-
blemática regional. Então, o que 
era pensado separadamente, ho-
je é de forma articulada, sendo 
o contraponto ao completo des-
mantelamento das políticas pú-
blicas nacionais, que estão frag-
mentadas. O Consórcio vai na 
contramão e na resistência para 
expressar, de forma muito clara, 
que é possível sim fazer as coisas 
e melhorar a vida do povo”.

NEGÓCIOS. A Feira Nordestina 
foi uma co-realização do Governo 
do Estado Rio Grande do Norte e 
a União das Cooperativas da Agri-
cultura Familiar e Economia So-
lidária do RN (Unicafes-RN), vol-
tada ao fomento e à valorização 
da agricultura familiar nordesti-
na. Os nove estados nordestinos 
marcaram presença, e trouxeram 
produtos que confirmam a diver-
sidade da região. Presidente da 
entidade no estado, Fátima Torres 
destacou a realização de dois En-
contros de Negócios que uniram 
cooperativas e representantes de 
Associação dos Supermercados 
do RN (Assurn).

“As redes de supermercado 
participantes já sinalizaram in-
teresse na aquisição de mel e 
ovos caipiras do RN e do açúcar 
demerara de Alagoas. E nós, re-
presentando a Unicafes, apro-
veitamos para adquirir vegetais 
dos expositores de outros esta-
dos e também ficamos com todo 
o estoque que sobrou da coope-
rativa Terra Livre, de cereais e ali-
mentos processados como fari-
nha láctea, achocolatado, sucos 
orgânicos, entre outros”, disse. 

Ao menos 20 mil pessoas participaram dos cinco dias da Fenafes em Natal

JOANA LIMA
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A firma A. N. DE AZEVEDO MEDEIROS - ME, CNPJ 30.913.713/0001-07, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplificada para a Indústria de Confecção de Peças do Vestuário, localizada na Rua José Pereira de Melo, n° 
98, Cruz do Monte - Parelhas/RN. 
 

ANDRÉA NARCISA DE AZEVÊDO MEDEIROS 
Proprietária 

 
Asa Branca IV Energias Renováveis S.A.

CNPJ 11.681.456/0002-61
Concessão de Renovação de Licença de Operação 

Torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO, com prazo de 
validade até 10/06/2028, em favor do empreendimento Subestação Coletora Asa Branca 
IV, localizado na BR 406 Km 76, SN, Município de João Câmara, Zona Rural, Rio 
Grande do Norte. 

Daniel Araque Prada - Procurador

 
 

PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO  
EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL 

 
 
 

O Dr. Bruno Kelson de Souza Silva, Tabelião do OFICIO ÚNICO DE GROSSOS/RN, Comarca de Areia Branca/RN, 
serviço extrajudicial situado à Rua Expedicionário José Rocha, 160-A, Centro, Grossos/RN, FAZ SABER, para a ciência 
de terceiros interessados, que NEUZA ELITA DA SILVA, brasileira, aposentada, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens, portadora do RG n° 001.530.823 – SSP/RN e inscrita no CPF sob o nº 876.959.794-49, residente e 
domiciliada à Rua Francisca Nazaré de Paiva, nº 20, Valença - Zona Rural, Grossos/RN, CEP 59.675-000; REQUER a 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do imóvel localizado em área rural, no Povoado Valença, s/nº - Zona Rural de 
Grossos/RN, descrito e caracterizado a seguir: O imóvel a ser usucapido está localizado na comunidade de Valença – 
Grossos/RN, com área total de 97.725,47 m² e perímetro de 4.400,96 metros, compostos por duas áreas, separadas por 
uma estrada de serventia pública, sendo assim apresentadas: Área 1: área de 9365,10 m², perímetro 500,48m, assim 
descrita: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 9456311.522 m e E 701301.687 m, 
Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39; deste, segue confrontando com Terreno da Marinha, com os seguintes 
azimute plano e distância:107°37'18.09'' e 50.14; até o vértice V02, de coordenadas N 9456296.344 m e E 701349.473 
m; deste, segue confrontando com José Enilzario Rodrigues dos Santos, com os seguintes azimute plano e 
distância:226°34'2.21'' e 212.90; até o vértice V03, de coordenadas N 9456149.977 m e E 701194.871 m; deste, segue 
confrontando com a Rodovia Estadual Prefeito Dehon Caenga, com os seguintes azimute plano e 
distância:318°21'55.88'' e 50.09; até o vértice V04, de coordenadas N 9456187.412 m e E 701161.595 m; deste, segue 
confrontando com Maria José da Silva, com os seguintes azimute plano e distância:48°27'41.58'' e 187.16; até o vértice 
V01, de coordenadas N 9456311.522 m e E 701301.687 m, encerrando esta descrição; Área 2: área de 88360,37 m², 
perímetro 3900,48 m, assim descrita: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V05, de coordenadas N 
9456177.290 m e E 701150.266 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39; deste, segue confrontando com 
Rodovia Estadual Prefeito Dehon Caenga, com os seguintes azimute plano e distância:140°02'49.03'' e 50.00; até o 
vértice V06, de coordenadas N 9456138.961 m e E 701182.374 m; deste, segue confrontando com José Enilzario 
Rodrigues dos Santos, com os seguintes azimute plano e distância:232°26'35.74'' e 1903.77; até o vértice V07, de 
coordenadas N 9454978.523 m e E 699673.158 m; deste, segue confrontando com Raimundo Manoel de Paiva, com 
os seguintes azimute plano e distância:321°36'34.14'' e 42.83; até o vértice V 08, de coordenadas N 9455012.094 m e 
E 699646.559 m; deste, segue confrontando com Maria José da Silva, com os seguintes azimute plano e distância: 
52°13'42.70'' e 1902.32; até o vértice V05, de coordenadas N 9456177.290 m e E 701150.266 m, encerrando esta 
descrição, tudo em conformidade com a planta, memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica – ART nº 
RN20220494488, assinada pelo Engenheiro    Civil,    VINICIUS    NAVARRO    VARELA    TINOCO,    RNP: 
2120109192, apresentada e arquivada nestas Notas. O imóvel em questão não possui matrícula. A requerente declara 
ter posse mansa, pacífica e contínua e, portanto, sem oposição e de forma ininterrupta durante todo esse tempo de 56  
(cinquenta e seis) anos, enquadrando-se na hipótese de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, nos 
termos do artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro com posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, por mais 
de dez anos. O pedido de Usucapião foi instruído com os documentos enumerados no artigo 216-A do Novo Código de 
Processo Civil e art. 455 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Norte os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento de 
interessados. Nos termos do art. 467, caput do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Norte os eventuais interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Bruno Kelson 
de Souza Silva – Tabelião Interino, digitei e subscrevi. Grossos/RN, 22 de junho de 2022. 

 
2x11 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do  
Norte - IDEMA a Licença Simplificada - LS, com prazo de validade até 21/06/2028,  
para a Rede de Média Tensão COSERN 13,8 kV localizada na Zona Rural do 
Município de Lajes/RN.

Giuliano Pasquali - Diretor de Implantação

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO EDSON DA SILVA CONFECCOES, CNPJ 18.499.885/0001-80 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS, com prazo de validade até 26/01/2022, em favor do empreendimento para uma Facção 
de peças do vestuário, localizada na Rua Currais Novos, n° 100 – Tancredo Neves – Cerro Corá/RN - CEP: 
59.395-000. 

Francisco Edson da Silva 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JACLENILSON SOUZA DE LUCENA, CNPJ: 13.261.228/0001-87, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada - LS, com validade: 22/06/2028, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, 
Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Rua Severino Lourenço, 40, Centro, Ouro Branco/RN. 
 

JACLENILSON SOUZA DE LUCENA 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  

JOSINALDO BATISTA DE LIMA 09751767490, CNPJ: 31.387.952/0001-33, torna público que recebeu do 
IDEMA a LRO, com prazo de validade até 21/06/2024, para Indústria de cerâmica (tijolos), localizada à Rua 
Principal Vera Cruz, s/n, Anexo - Galpão, Papagaio, Município de Vera Cruz/RN. 

  
JOSINALDO BATISTA DE LIMA 

CNPJ: 31.387.952/0001-33 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
F. HAROLDO VASCONCELOS & CIA LTDA - EPP, CNPJ: 07.900.111/0001-01, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Regularização de Operação Nº 2018-130160/TEC/LRO-0322, válida até 
29/08/2021, para  Transporte de Carga Perigosa (botijões de Gás Liquefeito de Petróleo - 
GLP), localizada na Av. Abel Coelho, nº 44, Abolição, Mossoró/RN. Haroldo Vasconcelos - Proprietário.

Sexta-feira, 24 de junho de 2022 • 11
Cidades

A Prefeitura do Natal publi-
cou, no Diário Oficial do 
Município desta quinta-

-feira 23, medida que concede 
isenção do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza (ISS-
QN) às concessionárias e permis-
sionários de transporte público 
coletivo municipal. Para o Sin-
dicato das Empresas de Trans-
portes Urbanos (Seturn), porém, 
a medida não é suficiente para 
aplacar a crise no setor. 

A medida, além de beneficiar 
também os alternativos, prevê a 
isenção de multas que foram efe-
tuadas aos permissionários que 
tenham atuado de maneira irre-
gular. A lei sancionada define a 
isenção do imposto entre 1º de 
janeiro e 31 de dezembro de 2022. 

Para ter acesso ao benefício, 
as empresas devem promover o 
retorno gradativo da frota, de for-
ma proporcional ao número de 
passageiros. Também é necessá-

rio que a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) te-
nha acesso imediato ao banco de 
dados do sistema de Informações 
Gerenciais e o Sistema Central de 
Armazenamento e Processamen-
to de Informações do Natalcard, 
tendo acesso em tempo real ao 
número de passageiros e aos es-
toques de créditos eletrônicos.

Outra condição para que as 
empresas tenham acesso ao be-
nefício é manter a gratuidade da 
linha de ônibus circular no cam-
pus da UFRN, assim como as de-
mais gratuidades (idosos, pesso-
as com deficiência e meia passa-
gem), bem como a tarifa social vi-
gente. Fica estabelecido também 
que enquanto perdurar a isen-
ção, não haverá aumento da tari-
fa no transporte público de Natal.

O Governo do Estado já havia 
concedido a isenção do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), igualmente 

condicionada ao não reajuste da 
tarifa. Para o consultor técnico do 
Seturn, Nilson Queiroga, as isen-
ções não resolverão o problema 
do transporte público – que, des-
de o início da pandemia, perdeu 
mais de 30 linhas de ônibus por 
causa de prejuízos financeiros, 
prejudicando a população. 

“A isenção do ISS [Imposto so-
bre Serviços] e do ICMS sobre o 
diesel não é suficiente para resta-
belecer o equilíbrio econômico fi-
nanceiro”, pontuou ele, em entre-
vista ao AGORA RN após a publi-
cação da lei. As empresas alegam 
que a crise foi causada pela perda 
de passageiros e por aumentos no 
preço do diesel, por exemplo.

Nilson defende a criação de 
um subsídio direto. “É impres-
cindível que haja um subsídio 
através do pagamento das gra-
tuidades por receita pública. O 
prejuízo das empresas só com a 
disparada do preço do diesel ul-

trapassa R$ 3 milhões por mês. 
O diesel custava R$ 3,44 em maio 
de 2019 quando a atual tarifa foi 
calculada e, hoje, o valor do litro 
passou de R$ 6 já descontado os 
100% do ICMS”, justificou. 

“Esse impacto no transporte 
coletivo urbano é nacional e não 
tem outra saída senão o subsídio 
para o usuário, e não para as em-
presas”, apontou o consultor. Re-
centemente, o presidente da Fede-
ração das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Nordeste (Fetro-
nor), Eudo Laranjeiras. também 
defendeu a criação de subsídio. 

“O formato que temos hoje 
do financiamento do transporte 
público se esgotou. É um serviço 
caro para os usuários, mas que é 
insuficiente para as empresas co-
brirem os custos e serem remu-
neradas. Daí surge a verdadeira 
função do subsídio: equilibrar a 
relação entre o custo da operação 
e o valor da tarifa. E isso vai tornar 

o serviço do transporte adequado 
à realidade”, defendeu Eudo. 

Segundo Eudo, o setor público 
deve considerar o custo do siste-
ma e decidir o quanto vai subsi-
diar para que a tarifa possa per-
manecer em um valor menor. “É o 
prefeito, é a governadora, é o ges-
tor público quem define o valor 
que o usuário paga [...] o subsídio 
não é para as empresas. Ele se re-
verte diretamente ao usuário, que 
está pagando a tarifa”, frisou.

HISTÓRICO. Nos últimos me-
ses, a crise do transporte público 
de Natal tem chamado a atenção 
dos passageiros que precisam 
do meio de locomoção para tra-
balho, estudos ou lazer. Desde o 
início da pandemia da Covid-19, 
mais de 30 linhas foram tiradas 
de circulação, e a diminuição 
da frota foi praticada. Algumas 
ações judiciais já pediram a cir-
culação de 100% dos veículos.

Seturn diz que isenção 
não é su� ciente e cobra 
subsídio para gratuidades

Prefeitura do Natal 
concedeu isenção do 

ISS para empresários 
do setor; Seturn 

aponta que medida 
não aplaca crise do 
transporte público

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Para obter isenção do imposto, empresários 
do transporte não podem aumentar a tarifa 



• Sexta-feira, 24 de junho de 202212 Cidades

Hoje no Bom Pastor, haverá o Arraiá da amiga Jane, a 
partir das 19:00, comidas típicas, forró, muitas novi-
dades, grato pelo convite e confirmo presença. Sába-

do haverá o Arraiá do Condomínio Solar, a amiga Miriam, 
Sargento Toinho, Síndico, moradores, a família Arthur Villar 
e o velho Luiz Almir presente, muito forró e pé de serra. Do-
mingo haverá o aniversário do amigo Ninho no Castelo En-
cantado a partir das 13:00, também muito forró e presen-
ça do velho Luiz Almir. Hoje o Programa Brasil Urgente se-
rá 100% junino com apresentação de Kaká Silva, Jana Cless, 
Flávio Sanfoneiro e Naldinho Ribeiro das 16:00 as 17:00.

MERCADO PÚBLICO. Prefeitura de Natal, através da Sem-
sur, iniciou uma dedetização e higienização em todos os 
mercados públicos de Natal, o objetivo é prevenir e comba-
ter pragas, insetos, roedores, etc…, tudo obedecendo a le-
gislação sanitária, nos mercados também haverá arraiá das 
12:00 as 15:30.

VACINA. A Secretaria de Saúde alerta para a necessidade das pes-
soas tomarem as vacinas, no Estado 1 milhão de pessoas estão com 
as doses de vacina em atraso, isso é um dos motivos para o aumento 
da COVID19.

FIES. Presidente Bolsonaro sanciona lei que permite perdão de 
até 99% das dívidas do FIES. Uma boa ação!!

VIOLÊNCIA. Moradores do Centro da Cidade, pedem um refor-
ço de policiamento, pois está havendo assaltos e arrombamento a 
lojas, a última aconteceu quinta-feira, um verdadeiro arrastão em 
um laboratório ótico.

MAIS SÃO JOAO. Dia 01 e 02 de Julho, teremos o Arraiá dos 
Priziakas na Rua Maria José Lira/Panatis 2, show com Kaká Sil-
va, Juscelino Show, Rei do Brega Luiz Almir, domingo dia 03 de 
Julho haverá o Forró da Pompéia, entrada franca, sorteios de 
vários brindes, Kaká Silva, Fofinho do Forró, Adrenalina, das 
17: às 21:00.

ARRAIÁ FIM DE SEMANA

ICMS. 10 estados incluindo o RN, pe-
dem ao STF, que votem contra a mudança 
do ICMS sobre combustíveis, os estados 
alegam redução nas receitas.

 
REPUDIO. A OAB/RN, considera pre-

conceituosas as palavras de desprezo con-
tra o movimento LGBT, dita pelo Suplente 
e atual deputado Michael Diniz do Soli-
dariedade, o Deputado foi infeliz, pois co-
meteu um crime de descriminação.

CONJUNTO DOS GARIS. O amigo Eve-
raldo Barros com apoio de Victor Hugo e 
Abraão Lincoln, fizeram no final de sema-
na passado, atendimento gratuito odon-
tológico para 30 moradores daquela área 
da Redinha/Conjunto dos Garis. Para-
béns!!!

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. Este ano, 
completamos 200 anos de independência 
Brasileira, será uma comemoração espe-
cial em 07 de setembro, esta data é opor-
tuna, pois em ano eleitoral, precisamos 
manter o Pais com a independência, liber-
dade de expressão, 100% de democracia!

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Aulas acontecem no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo 

SEMTAS

O curso de formação da Polí-
cia Civil do Rio Grande do 
Norte, realizado na semana 

passada, abriu espaço para a dis-
cussão sobre a proteção de dados 
pessoais. O módulo foi ministrado 
pela advogada Marcela Vasconce-
los, especialista em LGPD (Lei Ge-

ral de Proteção de Dados).
Embora a legislação criada em 

2020 seja originalmente destinada 
a preservar a privacidade de infor-
mações das pessoas físicas, Mar-
cela Vasconcelos destacou que o 
interesse do tema hoje alcança to-
das as atividades e também o se-

tor público. “Com relação à Segu-
rança Pública, é importante que 
o Estado esteja consciente e mu-
nido de informações sobre LGPD 
para proteger o cidadão e até para 
investigações criminais, tendo em 
vista que hoje há muitos crimes 
cometidos na área tecnológica”, 

explicou a advogada.
Marcela lembrou que, em pou-

co mais de dois anos de pandemia, 
o número de crimes cibernéticos 
registrou um salto de 300%. “Des-
de o início da pandemia, as pesso-
as estão recorrendo cada vez mais 
a meios digitais para trabalhar e 

efetuar compras, e isto tem fei-
to proliferar também o aumento 
desses crimes tecnológicos, den-
tre eles ataques de hackers, fraudes 
em cartão de crédito e em com-
pras. Temos que criar condições de 
entendê-los e, principalmente, de 
combatê-los”, defende ela.

Polícia Civil do RN recebe capacitação sobre proteção de dados

Segurança pública

Prefeitura do Natal abre 
inscrições para 175 vagas 
em cursos de qualificação

A qualificação profissional é 
um diferencial importan-
te na hora de buscar uma 

nova oportunidade de trabalho, 
por isso, a Prefeitura do Natal, por 
meio da Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social – 
Semtas, abre 175 vagas em cursos 
de qualificação profissional, em 
11 segmentos diferentes. Estes 
cursos são gratuitos e vão aconte-
cer em formato presencial.

 As inscrições serão realizadas 
na próxima semana, na segun-
da-feira 27 e terça-feira 28. Para a 

titular da Semtas, Ana Valda Gal-
vão, o momento é propício para 
investir em uma carreira. “Quan-
to mais conhecimento e práti-
ca, maiores são as chances de se 
posicionar e ser capaz de con-
seguir um lugar no mercado de 
trabalho. Por isso, nosso objeti-
vo é continuar gerando melhores 
oportunidades de emprego e ren-
da”, afirmou.

A oferta de cursos é parte da 
política municipal do trabalho, 
executada no Departamento de 
Desenvolvimento e Qualificação 

Profissional (DDQP) da Semtas. 
Entre os cursos ofertados estão 
os cursos de  libras, inglês, arte-
sanato em E.V.A, rotinas admi-
nistrativas, escovas e penteados, 
estética corporal, estética facial, 
design de sobrancelhas, crochê 
no grampo, recepcionista e re-
positor de mercadoria.

Os cursos terão início no dia 
11 de julho e as inscrições devem 
ser feitas nos Centros Municipais 
de Trabalho e Empreendedoris-
mo (CMTE) do Alecrim e da Zo-
na Norte (dependendo do local 
que seu curso será ofertado), das 
8h30 às 16h30. Os candidatos de-
vem levar xerox e originais do RG 
e do CPF, PIS, NIS, carteira de tra-
balho, comprovante de residên-
cia e de escolaridade.

As aulas acontecem no Centro 
Municipal de Trabalho e Empre-
endedorismo (CMTE).  A oferta 
de cursos muda a cada semestre, 
de acordo com as demandas do 
setor produtivo. Os alunos matri-
culados recebem certificado. 

Inscrições serão 
realizadas na 

próxima semana, 
na segunda 27 e 

terça-feira 28; alunos 
recebem certificação
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A Secretaria Municipal de 
Sáude informou nes-
ta quinta-feira 23 que foi 

identificado o primeiro caso sus-
peito de contaminação pelo vírus 
Monkeypox (Varíola do Maca-
co) em Natal. Segundo a pasta, o 
paciente do sexo masculino tem 
histórico de viagem para Espa-
nha e contato com caso confir-
mado no referido país. No Brasil, 
o primeiro caso confirmado foi 
em 9 de junho, em São Paulo. 

A SMS adotou todas as pro-
vidências necessárias e notificou 
o caso junto ao Centro de Infor-
mações Estratégicas em Vigilân-
cia em Saúde do RN (CIEVS/RN) 
e Centro de Informações Estra-
tégicas em Vigilância em Saúde 
Nacional (CIEVS/Nacional), bem 
como, comunicado à Agência 
Nacional de Vigilância em Saúde 
(Anvisa) para levantamento dos 
comunicantes do voo.

O paciente já recebeu atendi-
mento médico e realizou coleta de 
material conforme protocolos vi-
gentes e orientações quanto a ne-
cessidade de manter isolamento, 
uma vez que a transmissão ocorre 
por contato próximo com lesões, 
fluidos corporais, gotículas respi-
ratórias e materiais contaminados.

A varíola dos macacos é uma 
zoonose viral (vírus transmiti-
do aos seres humanos a partir 
de animais) com sintomas se-
melhantes aos observados no 

Natal investiga 1º caso 
suspeito de varíola dos 
macacos: “sem desespero”

Indivíduo de qualquer ida-
de que, a partir de 15 de março, 
apresente início súbito de erup-
ção cutânea aguda sugestiva, 
única ou múltipla, em qualquer 
parte do corpo (incluindo região 
genital), associada a relato de fe-
bre. Histórico de viagem a país 
endêmico ou com casos confir-

mados de varíola dos macacos 
nos 21 dias anteriores ao início 
dos sintomas, ou ter tido conta-
to com pessoas com histórico de 
viagem a país endêmico ou país 
com casos confirmados de varío-
la dos macacos, desde 15 de mar-
ço, nos 21 dias anteriores ao iní-
cio dos sinais e sintomas.

ENDEMIA. No sábado 18, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
informou que deixaria de tratar de 
forma diferenciada os casos em pa-
íses onde a doença é considerada 
endêmica, ou seja, com circulação 
o ano inteiro, e os demais países. 

A varíola dos macacos era con-
siderada endêmica em países da 

Como é feita a identificação dos casos África Central e da África Ociden-
tal, mas nos últimos meses houve 
relatos da doença em diversos ou-
tros países não endêmicos, espe-
cialmente na Europa, que já res-
ponde por 84% dos casos notifica-
dos, segundo a OMS. Entre 1º de 
janeiro e 15 de junho deste ano, a 
OMS foi notificada sobre 2.103 ca-
sos confirmados da varíola do ma-
caco, em 42 países, assim como 
um caso provável e uma morte.

A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap) publicou re-
centemente uma nota técnica 
que orienta os serviços de saúde 
para notificação, investigação, 
medidas de prevenção, trata-
mento e controle da varíola dos 
macacos no Rio Grande do Norte. 

A nota da Sesap orienta que, 
se houver caso suspeito, deve ser 
notificado imediatamente atra-
vés dos canais do Centro de In-
formações Estratégicas em Vigi-
lância em Saúde (CIEVS) e solici-
tar o isolamento do paciente para 
um dos dois serviços preparados 
para esta situação. Os serviços de 
referência no RN são os hospitais 
Giselda Trigueiro, em Natal, e Ra-
fael Fernandes, em Mossoró.

Ao AGORA RN, a médica in-
fectologista e professora da 

Sesap afirma estar preparada para possíveis casos da doença no RN
UFRN, Marise Reis, informou 
que não há motivo para pânico. 
“Não é motivo para desespero, é 
motivo para vigilância. A vigilân-
cia se dá para as pessoas que via-
jaram para países com registros 
de casos e que tiveram contato 
íntimo com casos confirmados. 

Não é motivo para pânico”, tran-
quilizou a médica.  

“Estamos vigilantes e prepa-
rados para caso o estado do Rio 
Grande do Norte venha a ter ca-
sos da doença, que necessita de 
cuidado, atenção e isolamento. 
Elaboramos um plano de ação 

para orientar os serviços de saú-
de do estado sobre a necessida-
de de implementar medidas de 
preparação e resposta com ba-
se na prevenção e controle da 
transmissão dentro desses ser-
viços, para o alinhamento de 
condutas, fluxos assistenciais, 

exames complementares para 
diagnóstico e medidas de pre-
caução e isolamento, frente a 
um possível aparecimento de 
casos no Rio Grande do Norte.”, 
disse Lyane Ramalho, secretá-
ria-adjunta da Secretaria Esta-
dual de Saúe.

passado em pacientes com varí-
ola, porém com uma apresenta-
ção clínica de menor gravidade. 
O período de incubação é de 6 a 
16 dias, podendo se estender até 
21 dias. Os sintomas são febre de 
início súbito, dor de cabeça, do-
res musculares, dores nas costas, 
calafrios e exaustão.

Segundo a pasta, 
o paciente do sexo 

masculino tem 
histórico de viagem 

para Espanha e 
contato com caso 

confirmado 

Varíola dos macacos é 
uma zoonose viral, ou 
seja, vírus transmitido 
aos seres humanos a 
partir de animais

CDC
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Hoje no Bom Pastor, haverá o Arraiá da amiga Jane, a 
partir das 19:00, comidas típicas, forró, muitas novi-
dades, grato pelo convite e confirmo presença. Sába-

do haverá o Arraiá do Condomínio Solar, a amiga Miriam, 
Sargento Toinho, Síndico, moradores, a família Arthur Villar 
e o velho Luiz Almir presente, muito forró e pé de serra. Do-
mingo haverá o aniversário do amigo Ninho no Castelo En-
cantado a partir das 13:00, também muito forró e presen-
ça do velho Luiz Almir. Hoje o Programa Brasil Urgente se-
rá 100% junino com apresentação de Kaká Silva, Jana Cless, 
Flávio Sanfoneiro e Naldinho Ribeiro das 16:00 as 17:00.

MERCADO PÚBLICO. Prefeitura de Natal, através da Sem-
sur, iniciou uma dedetização e higienização em todos os 
mercados públicos de Natal, o objetivo é prevenir e comba-
ter pragas, insetos, roedores, etc…, tudo obedecendo a le-
gislação sanitária, nos mercados também haverá arraiá das 
12:00 as 15:30.

VACINA. A Secretaria de Saúde alerta para a necessidade das pes-
soas tomarem as vacinas, no Estado 1 milhão de pessoas estão com 
as doses de vacina em atraso, isso é um dos motivos para o aumento 
da COVID19.

FIES. Presidente Bolsonaro sanciona lei que permite perdão de 
até 99% das dívidas do FIES. Uma boa ação!!

VIOLÊNCIA. Moradores do Centro da Cidade, pedem um refor-
ço de policiamento, pois está havendo assaltos e arrombamento a 
lojas, a última aconteceu quinta-feira, um verdadeiro arrastão em 
um laboratório ótico.

MAIS SÃO JOAO. Dia 01 e 02 de Julho, teremos o Arraiá dos 
Priziakas na Rua Maria José Lira/Panatis 2, show com Kaká Sil-
va, Juscelino Show, Rei do Brega Luiz Almir, domingo dia 03 de 
Julho haverá o Forró da Pompéia, entrada franca, sorteios de 
vários brindes, Kaká Silva, Fofinho do Forró, Adrenalina, das 
17: às 21:00.

ARRAIÁ FIM DE SEMANA

ICMS. 10 estados incluindo o RN, pe-
dem ao STF, que votem contra a mudança 
do ICMS sobre combustíveis, os estados 
alegam redução nas receitas.

 
REPUDIO. A OAB/RN, considera pre-

conceituosas as palavras de desprezo con-
tra o movimento LGBT, dita pelo Suplente 
e atual deputado Michael Diniz do Soli-
dariedade, o Deputado foi infeliz, pois co-
meteu um crime de descriminação.

CONJUNTO DOS GARIS. O amigo Eve-
raldo Barros com apoio de Victor Hugo e 
Abraão Lincoln, fizeram no final de sema-
na passado, atendimento gratuito odon-
tológico para 30 moradores daquela área 
da Redinha/Conjunto dos Garis. Para-
béns!!!

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. Este ano, 
completamos 200 anos de independência 
Brasileira, será uma comemoração espe-
cial em 07 de setembro, esta data é opor-
tuna, pois em ano eleitoral, precisamos 
manter o Pais com a independência, liber-
dade de expressão, 100% de democracia!

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Aulas acontecem no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo 

SEMTAS

O curso de formação da Polí-
cia Civil do Rio Grande do 
Norte, realizado na semana 

passada, abriu espaço para a dis-
cussão sobre a proteção de dados 
pessoais. O módulo foi ministrado 
pela advogada Marcela Vasconce-
los, especialista em LGPD (Lei Ge-

ral de Proteção de Dados).
Embora a legislação criada em 

2020 seja originalmente destinada 
a preservar a privacidade de infor-
mações das pessoas físicas, Mar-
cela Vasconcelos destacou que o 
interesse do tema hoje alcança to-
das as atividades e também o se-

tor público. “Com relação à Segu-
rança Pública, é importante que 
o Estado esteja consciente e mu-
nido de informações sobre LGPD 
para proteger o cidadão e até para 
investigações criminais, tendo em 
vista que hoje há muitos crimes 
cometidos na área tecnológica”, 

explicou a advogada.
Marcela lembrou que, em pou-

co mais de dois anos de pandemia, 
o número de crimes cibernéticos 
registrou um salto de 300%. “Des-
de o início da pandemia, as pesso-
as estão recorrendo cada vez mais 
a meios digitais para trabalhar e 

efetuar compras, e isto tem fei-
to proliferar também o aumento 
desses crimes tecnológicos, den-
tre eles ataques de hackers, fraudes 
em cartão de crédito e em com-
pras. Temos que criar condições de 
entendê-los e, principalmente, de 
combatê-los”, defende ela.

Polícia Civil do RN recebe capacitação sobre proteção de dados

Segurança pública

Prefeitura do Natal abre 
inscrições para 175 vagas 
em cursos de qualificação

A qualificação profissional é 
um diferencial importan-
te na hora de buscar uma 

nova oportunidade de trabalho, 
por isso, a Prefeitura do Natal, por 
meio da Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social – 
Semtas, abre 175 vagas em cursos 
de qualificação profissional, em 
11 segmentos diferentes. Estes 
cursos são gratuitos e vão aconte-
cer em formato presencial.

 As inscrições serão realizadas 
na próxima semana, na segun-
da-feira 27 e terça-feira 28. Para a 

titular da Semtas, Ana Valda Gal-
vão, o momento é propício para 
investir em uma carreira. “Quan-
to mais conhecimento e práti-
ca, maiores são as chances de se 
posicionar e ser capaz de con-
seguir um lugar no mercado de 
trabalho. Por isso, nosso objeti-
vo é continuar gerando melhores 
oportunidades de emprego e ren-
da”, afirmou.

A oferta de cursos é parte da 
política municipal do trabalho, 
executada no Departamento de 
Desenvolvimento e Qualificação 

Profissional (DDQP) da Semtas. 
Entre os cursos ofertados estão 
os cursos de  libras, inglês, arte-
sanato em E.V.A, rotinas admi-
nistrativas, escovas e penteados, 
estética corporal, estética facial, 
design de sobrancelhas, crochê 
no grampo, recepcionista e re-
positor de mercadoria.

Os cursos terão início no dia 
11 de julho e as inscrições devem 
ser feitas nos Centros Municipais 
de Trabalho e Empreendedoris-
mo (CMTE) do Alecrim e da Zo-
na Norte (dependendo do local 
que seu curso será ofertado), das 
8h30 às 16h30. Os candidatos de-
vem levar xerox e originais do RG 
e do CPF, PIS, NIS, carteira de tra-
balho, comprovante de residên-
cia e de escolaridade.

As aulas acontecem no Centro 
Municipal de Trabalho e Empre-
endedorismo (CMTE).  A oferta 
de cursos muda a cada semestre, 
de acordo com as demandas do 
setor produtivo. Os alunos matri-
culados recebem certificado. 

Inscrições serão 
realizadas na 

próxima semana, 
na segunda 27 e 

terça-feira 28; alunos 
recebem certificação
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Arraiá SãoGonçalão 
estreia com ginásio lotado

Após dois anos sem a 
realização do evento 
devido a pandemia 
de Covid-19, festival 

volta com tudo

Com o ginásio de esportes 
de Santo Antônio do Po-
tengi lotado, o Arraiá São-

Gonçalão, da Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante/RN, es-
treou nesta quarta-feira 22, se es-
tendendo pela madrugada desta 
quinta-feira 23, em clima de fes-
ta com o retorno do maior festi-
val de quadrilhas juninas do Rio 
Grande do Norte, após dois anos 
sem realizar devido a pandemia 
de Covid-19.

As quadrilhas Semeando 
Amor (Nova Cruz), Arroxonó (São 
José do Mipibu), Junina Sertão 
(Barcelona) e Explosão de Co-
res (Touros) foram as responsá-
veis por abrir a edição de 2022. O 
evento segue até sábado, dia 25, 
recebendo mais de 40 grupos es-
tilizados e tradicionais de várias 

cidades do Estado.
Além das apresentações das 

quadrilhas, na área externa, o 
‘Forró do Breu’ animou o públi-
co com o cantor Erlon Bezerra. 
Na quinta-feira 23, os embalos 
foram por conta de Kaio Sanfo-
neiro. Já nesta sexta-feira 24, so-
be ao palco Deno Roberto e For-
ró Cheiro de Morena; e encer-
rando as festividades, no sábado 
25, Kris Lima & Banda.

Quadrilhas juninas 
abrilhantaram a festa

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Esperança em Parnamirim

Curso é realizado em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte; a pré-inscrição é realizada na SEMAS

Oportunidade

Prefeitura e IFRN ofertam 73 vagas 
para curso de energias renováveis

A Prefeitura de Parnamirim, 
através da Secretaria de As-
sistência Social (SEMAS), 

estará ofertando 73 vagas para o 
curso de Formação Inicial e Con-
tinuada de Eletricista de Sistemas 
de Energias Renováveis. As pré-
-inscrições devem ser realizadas 
na próxima segunda-feira, dia 27.

O curso é realizado em parce-
ria com o Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN), por meio 
do Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), e tem duração de 
200 hora/aula, contemplando te-
oria e prática. Serão duas turmas, 
uma no período da manhã com 33 
vagas e outra à tarde com 40 vagas.

Os interessados devem reali-
zar a pré-inscrição na SEMAS, lo-
calizada na Rua Aspirante Santos, 
396, Santos Reis, no horário das 
7h30 às 13h30. Podem se inscrever 
estudantes, trabalhadores e bene-
ficiários de programas do Gover-

no Federal, do sexo masculino e 
feminino, maiores de 18 anos.

A escolaridade mínima exigi-
da é o ensino fundamental I com-
pleto (5º ano). As vagas oferecidas 
geram ótimas possibilidades de 
estágio profissional para os alu-
nos que mais se destacarem.

No ato da inscrição é preci-
so apresentar cópia do RG, CPF, 
comprovantes de residência e 
escolaridade e dados bancários 
(não pode ser caixa fácil). 

A Prefeitura de Parnamirim 
informa e alerta à popu-
lação para uma tentati-

va de golpe usando o nome da 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) de Nova Esperança. 

Pessoas ainda não identifi-
cadas estão ligando do núme-
ro 67 98101-7573 e pedindo aos 
pacientes que são atendidos pe-
la unidade, quantia no valor de 
R$ 500,00 para que sejam reali-
zados procedimentos.

A Prefeitura esclarece e co-

mo já é de conhecimento de 
todos, que não realiza cobran-
ça de qualquer valor para que 
seja feito qualquer atendi-
mento na UPA de Nova Espe-
rança ou em qualquer serviço 
público e que tal conduta se 
configura com o golpe.

O Poder Público Municipal 
já está tomando as medidas ca-
bíveis e reitera o alerta para que 
quem receber ligação do nume-
ro citado ou de qualquer outro 
que denuncie o caso. 

Em Parnamirim

Prefeitura alerta 
população para golpe 
usando nome da UPA
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O concurso 2.493 da Me-
ga-Sena, realizado nesta 
quarta-feira (22) à noi-

te no Espaço Loterias da Caixa 
em São Paulo, não teve acerta-
dores das seis dezenas. Os nú-
meros sorteados foram: 04 - 09 
- 37 - 43 - 44 – 56. O próximo 
concurso (2.494), no sábado 

(25), deve pagar um prêmio de 
R$ 80 milhões.

A quina teve 149 ganhado-
res e cada um vai receber R$ 
34.422,27. Os 9.549 acertado-
res da quadra receberão o prê-
mio individual de R$ 767,30. As 
apostas podem ser feitas até as 
19h (horário de Brasília) do dia 

do sorteio, em qualquer lotérica 
do país ou pela internet, no site 
da Caixa Econômica Federal. A 
aposta simples, com seis deze-
nas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, 
no Espaço Loterias Caixa, no 
Terminal Rodoviário do Tietê, 
em São Paulo.

Mega-Sena acumula e 
próximo concurso deve 
pagar R$ 80 milhões

Caso em SE: processos 
contra agentes da PRF estão 
em sigilo por 100 anos

Para não fornecer 
dados, corporação 

alega se tratar 
de “informação 

pessoal”

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) negou acesso a 
procedimentos adminis-

trativos dos agentes envolvidos 
na morte de Genivaldo de Jesus 
Santos, de 38 anos, em Umbaú-
ba, Sergipe. A corporação alegou 
se tratar de “informação pessoal”, 
o que, na prática, impõe sigilo de 
100 anos sobre as informações.

Segundo o portal Metrópoles, 
foi solicitado, via Lei de Acesso à 
Informação (LAI), a quantidade, 
os números dos processos admi-
nistrativos e acesso à íntegra dos 
autos já conclusos envolvendo os 
cinco agentes que assinaram o 
boletim de ocorrência policial so-
bre a abordagem.

No entanto, a PRF respondeu 

a demanda e se recusou a infor-
mar, até mesmo, a quantidade de 
processos administrativos envol-
vendo os policiais. “Informo que 
trata-se de pedido de informação 
pessoal de servidores desta insti-
tuição, conforme inciso IV, do art. 
4º da Lei 12.527 (lei de acesso à in-
formação)“, alegou a corporação 
ao portal.

O texto da LAI define afirma 
que “informações pessoais, rela-
tivas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem”, terão seu aces-
so restrito pelo prazo máximo de 
100 anos. Genivaldo foi morto 
em uma espécie de “câmara de 
gás” no porta-malas de uma via-
tura da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) no dia 25 de maio. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 111/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
l icitação dia 06/07/2022 às 09h01min. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES (CAMINHÃO E PICK-UP).   O recebimento das propostas será através do 
aplicativo Pregão on line, do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
DATA: 23/06/2022 - PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN, torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 184/2022, ID 219 GO, Processo 
SEI nº 00611201.000001/2022-03, destinado a Aquisição de fornecimento e instalação de 
Usinas Fotovoltaicas de 75 kWp no Laboratório de Anatomia Patológica do Estado do Rio 
Grande do Norte, no dia 07 de julho de 2022, às 14:00 horas, (horários de Brasília-DF), através 
do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 946371. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 
– Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva
Pregoeiro

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

Genivaldo foi morto no 
porta-malas de uma viatura da 

PRF em  abordagem dos 
agentes em Umbaúba, Sergipe
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Arraiá SãoGonçalão 
estreia com ginásio lotado

Após dois anos sem a 
realização do evento 
devido a pandemia 
de Covid-19, festival 

volta com tudo

Com o ginásio de esportes 
de Santo Antônio do Po-
tengi lotado, o Arraiá São-

Gonçalão, da Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante/RN, es-
treou nesta quarta-feira 22, se es-
tendendo pela madrugada desta 
quinta-feira 23, em clima de fes-
ta com o retorno do maior festi-
val de quadrilhas juninas do Rio 
Grande do Norte, após dois anos 
sem realizar devido a pandemia 
de Covid-19.

As quadrilhas Semeando 
Amor (Nova Cruz), Arroxonó (São 
José do Mipibu), Junina Sertão 
(Barcelona) e Explosão de Co-
res (Touros) foram as responsá-
veis por abrir a edição de 2022. O 
evento segue até sábado, dia 25, 
recebendo mais de 40 grupos es-
tilizados e tradicionais de várias 

cidades do Estado.
Além das apresentações das 

quadrilhas, na área externa, o 
‘Forró do Breu’ animou o públi-
co com o cantor Erlon Bezerra. 
Na quinta-feira 23, os embalos 
foram por conta de Kaio Sanfo-
neiro. Já nesta sexta-feira 24, so-
be ao palco Deno Roberto e For-
ró Cheiro de Morena; e encer-
rando as festividades, no sábado 
25, Kris Lima & Banda.

Quadrilhas juninas 
abrilhantaram a festa

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Esperança em Parnamirim

Curso é realizado em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte; a pré-inscrição é realizada na SEMAS

Oportunidade

Prefeitura e IFRN ofertam 73 vagas 
para curso de energias renováveis

A Prefeitura de Parnamirim, 
através da Secretaria de As-
sistência Social (SEMAS), 

estará ofertando 73 vagas para o 
curso de Formação Inicial e Con-
tinuada de Eletricista de Sistemas 
de Energias Renováveis. As pré-
-inscrições devem ser realizadas 
na próxima segunda-feira, dia 27.

O curso é realizado em parce-
ria com o Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN), por meio 
do Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), e tem duração de 
200 hora/aula, contemplando te-
oria e prática. Serão duas turmas, 
uma no período da manhã com 33 
vagas e outra à tarde com 40 vagas.

Os interessados devem reali-
zar a pré-inscrição na SEMAS, lo-
calizada na Rua Aspirante Santos, 
396, Santos Reis, no horário das 
7h30 às 13h30. Podem se inscrever 
estudantes, trabalhadores e bene-
ficiários de programas do Gover-

no Federal, do sexo masculino e 
feminino, maiores de 18 anos.

A escolaridade mínima exigi-
da é o ensino fundamental I com-
pleto (5º ano). As vagas oferecidas 
geram ótimas possibilidades de 
estágio profissional para os alu-
nos que mais se destacarem.

No ato da inscrição é preci-
so apresentar cópia do RG, CPF, 
comprovantes de residência e 
escolaridade e dados bancários 
(não pode ser caixa fácil). 

A Prefeitura de Parnamirim 
informa e alerta à popu-
lação para uma tentati-

va de golpe usando o nome da 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) de Nova Esperança. 

Pessoas ainda não identifi-
cadas estão ligando do núme-
ro 67 98101-7573 e pedindo aos 
pacientes que são atendidos pe-
la unidade, quantia no valor de 
R$ 500,00 para que sejam reali-
zados procedimentos.

A Prefeitura esclarece e co-

mo já é de conhecimento de 
todos, que não realiza cobran-
ça de qualquer valor para que 
seja feito qualquer atendi-
mento na UPA de Nova Espe-
rança ou em qualquer serviço 
público e que tal conduta se 
configura com o golpe.

O Poder Público Municipal 
já está tomando as medidas ca-
bíveis e reitera o alerta para que 
quem receber ligação do nume-
ro citado ou de qualquer outro 
que denuncie o caso. 

Em Parnamirim

Prefeitura alerta 
população para golpe 
usando nome da UPA
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O concurso 2.493 da Me-
ga-Sena, realizado nesta 
quarta-feira (22) à noi-

te no Espaço Loterias da Caixa 
em São Paulo, não teve acerta-
dores das seis dezenas. Os nú-
meros sorteados foram: 04 - 09 
- 37 - 43 - 44 – 56. O próximo 
concurso (2.494), no sábado 

(25), deve pagar um prêmio de 
R$ 80 milhões.

A quina teve 149 ganhado-
res e cada um vai receber R$ 
34.422,27. Os 9.549 acertado-
res da quadra receberão o prê-
mio individual de R$ 767,30. As 
apostas podem ser feitas até as 
19h (horário de Brasília) do dia 

do sorteio, em qualquer lotérica 
do país ou pela internet, no site 
da Caixa Econômica Federal. A 
aposta simples, com seis deze-
nas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, 
no Espaço Loterias Caixa, no 
Terminal Rodoviário do Tietê, 
em São Paulo.

Mega-Sena acumula e 
próximo concurso deve 
pagar R$ 80 milhões

Caso em SE: processos 
contra agentes da PRF estão 
em sigilo por 100 anos

Para não fornecer 
dados, corporação 

alega se tratar 
de “informação 

pessoal”

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) negou acesso a 
procedimentos adminis-

trativos dos agentes envolvidos 
na morte de Genivaldo de Jesus 
Santos, de 38 anos, em Umbaú-
ba, Sergipe. A corporação alegou 
se tratar de “informação pessoal”, 
o que, na prática, impõe sigilo de 
100 anos sobre as informações.

Segundo o portal Metrópoles, 
foi solicitado, via Lei de Acesso à 
Informação (LAI), a quantidade, 
os números dos processos admi-
nistrativos e acesso à íntegra dos 
autos já conclusos envolvendo os 
cinco agentes que assinaram o 
boletim de ocorrência policial so-
bre a abordagem.

No entanto, a PRF respondeu 

a demanda e se recusou a infor-
mar, até mesmo, a quantidade de 
processos administrativos envol-
vendo os policiais. “Informo que 
trata-se de pedido de informação 
pessoal de servidores desta insti-
tuição, conforme inciso IV, do art. 
4º da Lei 12.527 (lei de acesso à in-
formação)“, alegou a corporação 
ao portal.

O texto da LAI define afirma 
que “informações pessoais, rela-
tivas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem”, terão seu aces-
so restrito pelo prazo máximo de 
100 anos. Genivaldo foi morto 
em uma espécie de “câmara de 
gás” no porta-malas de uma via-
tura da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) no dia 25 de maio. 

Aposta
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REPRODUÇÃO/TWITTER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 111/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
l icitação dia 06/07/2022 às 09h01min. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES (CAMINHÃO E PICK-UP).   O recebimento das propostas será através do 
aplicativo Pregão on line, do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
DATA: 23/06/2022 - PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN, torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 184/2022, ID 219 GO, Processo 
SEI nº 00611201.000001/2022-03, destinado a Aquisição de fornecimento e instalação de 
Usinas Fotovoltaicas de 75 kWp no Laboratório de Anatomia Patológica do Estado do Rio 
Grande do Norte, no dia 07 de julho de 2022, às 14:00 horas, (horários de Brasília-DF), através 
do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 946371. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 
– Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva
Pregoeiro

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

Genivaldo foi morto no 
porta-malas de uma viatura da 

PRF em  abordagem dos 
agentes em Umbaúba, Sergipe
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Festival Varilux de Cinema 
Francês está em cartaz 
no Natal Shopping

Com apoio da 
Aliança Francesa, 

mostra segue até o 
dia 6 de julho com 
17 filmes inéditos e 

dois clássicos

Festival de Cinema Francês Varilux
Data: Até 6 de julho de 2022.
Local: Cinépolis Natal Shopping

Serviço

Uma das programações 
mais queridas e espe-
radas pelos natalenses 

amantes do cinema e da cultura 
francesa vai movimentar as sa-
las do Cinépolis, na capital po-
tiguar, com o apoio da Aliança 
Francesa de Natal. O Festival Va-
rilux de Cinema Francês, maior 
evento do mundo dedicado à 
cinematografia do país, fora da 
França, segue até o dia 6 de ju-
lho, com a projeção de 17 filmes 
inéditos e dois clássicos.

Os filmes serão exibidos em 
quatro sessões diárias, sendo a 
primeira a partir das 14 horas 
e a última às 20h25. A edição 
deste ano traz o clássico Pa-
pai Noel é um Picareta (1982), 
de Jean-Marie Poiré, e em co-
memoração aos 400 anos do 
dramaturgo Molière, com As 
Aventuras de Molière (2007).

“O Festival Varilux é um dos 
momentos mais prazerosos no 
nosso calendário porque é uma 
oportunidade de difundir e in-
tegrar a cultura francesa com a 
nossa. O cinema francês tem 
elementos de arte, cultura que 
nos estimulam a refletir sobre 
a sociedade em que vivemos e 
permitem uma viagem lúdica 
sobre o país”, frisa o presiden-
te da Aliança Francesa de Natal, 
Eduardo Gurgel. 

A curadoria do festival é di-
versa e atende os mais variados 
gostos. As comédias dramáticas, 
tão características do cinema 
francês, não poderiam faltar. O 
filme “Querida Léa”abriu a pro-
gramação em Natal, e conta a 
história de protagonista Jonas, 
que decideapós uma bebedei-
ravisitar sua ex-namorada, Léa, 
por quem ainda é apaixonado. 

Ao ser rejeitado, ele vai a um 
café para escrever-lhe uma últi-
ma carta de amor, despertando 
a curiosidade do dono do estabe-
lecimento. Há ainda a aguardada 
estreia de “Um Pequeno Grande 
Plano”, um média metragem di-
rigida e estrelada por Louis Garrel 
que aborda a questão da crise cli-
mática, com direito a uma critica 
às queimadas no Brasil.

Ainda integram a progra-
mação outros longas premia-
dos como “Um Herói”, vence-
dor do Grand Prix no Festival de 
Cannes em 2021, e “Contratem-

“King - Meu melhor amigo” 
fi lme pra toda família 
assistir no Festival conta 
a história de um fi lhote de 
leão trafi cado, que foge e 
encontra abrigo

“O acontecimento” é um 
drama eretrata de forma crua e 
emotiva a via crúcis da exímia 
escritora francesa Annie Ernaux

pos”, vencedor dos prêmios de 
Melhor Diretor e Melhor Atriz no 
Festival de Veneza e o já aclama-
do “O Acontecimento”, de Audrey 

Diwan, que traz um assunto que 
está constantemente na ordem do 
dia: o aborto. O filme foi vencedor 
do Leão de Ouro de melhor filme 

no Festival de Veneza em 2021. 
Acesse a programação completa 
no site do Natal Shopping.

AVANT PREMIÉRE. O filme exi-
bido foi o “Esperando Bojangles”, 
de Régis Roinsard, e baseado no 
best-seller homônimo de Oli-
vier Bourdeaut. O longa aborda a 
questão da saúde mental e mos-
tra uma família excêntrica que se 
equilibra entre o amor e a loucu-
ra. Foi batizado em homenagem 
à interpretação da cantora Nina 
Simone e baseado no best-seller 
homônimo de Olivier Bourdeaut.

“Como sempre  o festival ofe-
rece uma gama de obras rele-
vantes da safra francesa e é uma 
ótima oportunidade para o pú-
blico que gosta de ver filmes fora 
do circuito comercial. É também 
um programa para toda família 
com programação direcionada 
ao público infantil. Mais uma vez 
é uma honra para a Aliança Fran-
cesa apoiar esse tipo de evento”, 
finaliza Ernesto Guerra, diretor 
da Aliança Francesa Natal.
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 DIVULGAÇÃO PEUGEOT

Peugeot 408 larga vida 
de sedã e vira fastback

Depois de tanto mistério, 
vários flagras e algumas 
projeções, a Peugeot re-

velou como será o tão aguarda-
do Peugeot 408 2023. E o resul-
tado final é aquela ousadia que 
os franceses estão acostumados 
a apresentar ao mercado. O mo-
delo deixa de ser um sedã – que 
inclusive foi vendido no Brasil 
há não muito tempo – e passa a 
ter visual e posicionamento no 
mercado como um fastback.

Ele é um modelo com um ta-
manho generoso. São 4,68m de 
comprimento, 1,85m de largu-
ra e 1,47 de altura. O que chama 
atenção é o entre-eixos de 2,78m. 
Dá pra deduzir que a Peugeot está 
apostando bastante no espaço in-
terno desse modelo. É o segundo 
maior carro oferecido pela marca, 
menor apenas que o sedã 508.

Em termos de motorização, o 
modelo será oferecido com uma 
opção de motor elétrico e um 1.6 
turbo a gasolina de 150 e 180 cv 
de acordo com a versão. Combi-
nados, os propulsores podem en-
tregar potências de 180 ou 225 cv 
e torque de 36,7 kgfm. O câmbio é 
uma transmissão automática de 8 
marchas. O motor elétrico, inclu-
sive, terá bateria que poderá ser 
carregada assim como um veículo 
elétrico, plugado em uma tomada. 

VISUAL. Na dianteira, cha-
ma atenção a grade que toma 
um bom espaço por ali e leva o 
novo símbolo da marca bem ao 
centro. Logo acima dele uma pe-
quena câmera e também a ins-
crição 408. Os faróis são afilados 
e avançam em relação às extre-
midades da dianteira. Partem 
deles os leds diurnos no estilo 
dente de sabre que são caracte-
rísticas da marca. Ah, e eles tam-
bém funcionam como seta!

Em volta dos leds, uma parte 
em preto. E mesmo nas extremi-
dades do para-choques elas são 
ligadas por um filete que passa 
na parte inferior da grade. Logo 
abaixo, outra grade que inclusi-

 Modelo francês foi 
apresentado com 

dimensões generosas 
e desenho bastante 
ousado, sem perder 

identidade da marca 
no visual e também 

no interior

Modelo tem visual 
bastante ousado sem 
perder características dos 
automóveis da marca

ve traz local para placa do carro 
na parte inferior da peça, pratica-
mente uma identidade da marca. 
Dá para notar o capô com dois 
vincos bem musculosos e que 
começa uma espécie de caída até 
o para-choques. Lá embaixo, na 
mesma peça, o acabamento é em 
preto e conversa justamente com 
as molduras das caixas de roda. 

A lateral tem vincos bem pro-
nunciados, principalmente na 
parte inferior das portas, que dão 
um aspecto musculoso ao car-
ro. Nas caixas de roda vincos que 
acompanham o contorno delas. 
Na porta dianteira, abaixo do re-
trovisor, um logo da Peugeot iden-
tifica a marca do veículo por ali. As 
rodas são aro 20. A traseira, sem 
dúvidas, é totalmente diferente. A 
caída do teto mostra a pegada de 
coupé por ali. Por ali, uma ante-
na do estilo barbatana de tubarão 
e vincos marcantes. As lanternas 
começam nas laterais e avançam 
em direção ao centro. Um filete 
preto liga uma peça à outra com o 
logo da marca logo ao centro.

Abaixo, aparece a placa de 
identificação do veículo. Tu-
do isso, aliás, faz parte da tam-
pa do porta-malas que é uma 
peça única. Nas extremidades 
o logo 408 e também a identifi-
cação apontando que o mode-
lo terá opção híbrida. Mas nós 
falaremos disso daqui a pouco. 
Falando no para-choques, gran-
de parte dele é em preto. Por ali 
ficam os sensores de estaciona-

mento e também luzes de nebli-
na e marcha à ré. 

No interior, outra característi-
ca da marca, que é o que a Peu-
geot chama de i-cockpit. O vo-
lante é uma peça pequena, com 
boa empunhadura, dois raios e 
botões de controle. No ângulo de 
visão acima dele está o quadro de 
instrumentos totalmente digital. 
Algo que já vimos no Peugeot 208 
que é vendido aqui no Brasil.

No centro do painel, uma 
central multimídia com tela sen-
sível ao toque.Ainda não temos 
certeza se o GPS ali é nativo. Mas 
com o avanço tecnológico em 
termos de conectividade, dá para 
deduzir que esta tela multimídia 
terá espelhamento sem fio para 
os sistemas Android e iOS. Abai-
xo dela, alguns botões físicos.

Dá para notar ali no centro 
dois difusores de ar logo acima da 
central e outros dois nas extremi-
dades do painel. No console cen-
tral, alguns controles como o de 
modo de direção e também freio 
de mão eletrônico. Sem contar o 
carregador por indução. As mar-
chas podem ser selecionadas por 
meio de botões.

O modelo também traz mui-
to capricho nos bancos couro 
com partes em alcântara. O 408 
Será fabricado na França e tam-
bém na China. A previsão é que 
chegue ao mercado europeu no 
ano que vem e, por enquanto, 
não tem há informações sobre 
vendas no mercado nacional.

Design marcante também se estende ao interior 
do modelo que segue identidade i-Cockpit
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LUIZ ANTONIO DA SILVA, CNPJ: 29.832.529/0001-53, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada na Rua Olho D´água, s/n, Barra do 
Cunhaú/Litorânea, Canguaretama/RN, CEP 59.190-000. 
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público que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Alteração, para um Extrativismo Mineral (Água), com volume de 15m³/dia em uma 
área de 1,46 ha, localizado na Rodovia BR 406, Galpão 01, KM 13, S/N, Distrito de Guagiru, São Gonçalo 
do Amarante/RN. 
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Líquidos, localizada na Av. Mira Selva, 01, Cidade Alta, Felipe Guerra-RN.  
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Localizado Rua Maria Henrique Godeiro da Silva, 731, Estação, Patu-RN. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 329.003/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua 
forma Eletrônica nº 020/2022, tendo como objeto: “Contratação de empresa especializada 
para confecção de próteses odontólogas para suprir as necessidades das ações do Brasil 
Sorridente, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do 
Seridó/RN”. O local de realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e todos 
os interessados devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24 de junho de 2022 às 10h:00min. FIM DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06 de julho de 2022 às 08h:00min (horário de Brasília). 
INÍCIO DA DISPUTA: 06 de julho de 2022 às 08h:01min. As especificações estão estabelecidas 
no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e  www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 23 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Entretenimento
Sexta-feira, 24 de junho de 2022 • 19
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 DIVULGAÇÃO PEUGEOT

 DIVULGAÇÃO PEUGEOT

Peugeot 408 larga vida 
de sedã e vira fastback

Depois de tanto mistério, 
vários flagras e algumas 
projeções, a Peugeot re-

velou como será o tão aguarda-
do Peugeot 408 2023. E o resul-
tado final é aquela ousadia que 
os franceses estão acostumados 
a apresentar ao mercado. O mo-
delo deixa de ser um sedã – que 
inclusive foi vendido no Brasil 
há não muito tempo – e passa a 
ter visual e posicionamento no 
mercado como um fastback.

Ele é um modelo com um ta-
manho generoso. São 4,68m de 
comprimento, 1,85m de largu-
ra e 1,47 de altura. O que chama 
atenção é o entre-eixos de 2,78m. 
Dá pra deduzir que a Peugeot está 
apostando bastante no espaço in-
terno desse modelo. É o segundo 
maior carro oferecido pela marca, 
menor apenas que o sedã 508.

Em termos de motorização, o 
modelo será oferecido com uma 
opção de motor elétrico e um 1.6 
turbo a gasolina de 150 e 180 cv 
de acordo com a versão. Combi-
nados, os propulsores podem en-
tregar potências de 180 ou 225 cv 
e torque de 36,7 kgfm. O câmbio é 
uma transmissão automática de 8 
marchas. O motor elétrico, inclu-
sive, terá bateria que poderá ser 
carregada assim como um veículo 
elétrico, plugado em uma tomada. 

VISUAL. Na dianteira, cha-
ma atenção a grade que toma 
um bom espaço por ali e leva o 
novo símbolo da marca bem ao 
centro. Logo acima dele uma pe-
quena câmera e também a ins-
crição 408. Os faróis são afilados 
e avançam em relação às extre-
midades da dianteira. Partem 
deles os leds diurnos no estilo 
dente de sabre que são caracte-
rísticas da marca. Ah, e eles tam-
bém funcionam como seta!

Em volta dos leds, uma parte 
em preto. E mesmo nas extremi-
dades do para-choques elas são 
ligadas por um filete que passa 
na parte inferior da grade. Logo 
abaixo, outra grade que inclusi-

 Modelo francês foi 
apresentado com 

dimensões generosas 
e desenho bastante 
ousado, sem perder 

identidade da marca 
no visual e também 

no interior

Modelo tem visual 
bastante ousado sem 
perder características dos 
automóveis da marca

ve traz local para placa do carro 
na parte inferior da peça, pratica-
mente uma identidade da marca. 
Dá para notar o capô com dois 
vincos bem musculosos e que 
começa uma espécie de caída até 
o para-choques. Lá embaixo, na 
mesma peça, o acabamento é em 
preto e conversa justamente com 
as molduras das caixas de roda. 

A lateral tem vincos bem pro-
nunciados, principalmente na 
parte inferior das portas, que dão 
um aspecto musculoso ao car-
ro. Nas caixas de roda vincos que 
acompanham o contorno delas. 
Na porta dianteira, abaixo do re-
trovisor, um logo da Peugeot iden-
tifica a marca do veículo por ali. As 
rodas são aro 20. A traseira, sem 
dúvidas, é totalmente diferente. A 
caída do teto mostra a pegada de 
coupé por ali. Por ali, uma ante-
na do estilo barbatana de tubarão 
e vincos marcantes. As lanternas 
começam nas laterais e avançam 
em direção ao centro. Um filete 
preto liga uma peça à outra com o 
logo da marca logo ao centro.

Abaixo, aparece a placa de 
identificação do veículo. Tu-
do isso, aliás, faz parte da tam-
pa do porta-malas que é uma 
peça única. Nas extremidades 
o logo 408 e também a identifi-
cação apontando que o mode-
lo terá opção híbrida. Mas nós 
falaremos disso daqui a pouco. 
Falando no para-choques, gran-
de parte dele é em preto. Por ali 
ficam os sensores de estaciona-

mento e também luzes de nebli-
na e marcha à ré. 

No interior, outra característi-
ca da marca, que é o que a Peu-
geot chama de i-cockpit. O vo-
lante é uma peça pequena, com 
boa empunhadura, dois raios e 
botões de controle. No ângulo de 
visão acima dele está o quadro de 
instrumentos totalmente digital. 
Algo que já vimos no Peugeot 208 
que é vendido aqui no Brasil.

No centro do painel, uma 
central multimídia com tela sen-
sível ao toque.Ainda não temos 
certeza se o GPS ali é nativo. Mas 
com o avanço tecnológico em 
termos de conectividade, dá para 
deduzir que esta tela multimídia 
terá espelhamento sem fio para 
os sistemas Android e iOS. Abai-
xo dela, alguns botões físicos.

Dá para notar ali no centro 
dois difusores de ar logo acima da 
central e outros dois nas extremi-
dades do painel. No console cen-
tral, alguns controles como o de 
modo de direção e também freio 
de mão eletrônico. Sem contar o 
carregador por indução. As mar-
chas podem ser selecionadas por 
meio de botões.

O modelo também traz mui-
to capricho nos bancos couro 
com partes em alcântara. O 408 
Será fabricado na França e tam-
bém na China. A previsão é que 
chegue ao mercado europeu no 
ano que vem e, por enquanto, 
não tem há informações sobre 
vendas no mercado nacional.

Design marcante também se estende ao interior 
do modelo que segue identidade i-Cockpit
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OPERAÇÃO – LO, com validade até 22/06/2028, em favor da atividade de Revenda de Combustíveis 
Líquidos, localizada na Av. Mira Selva, 01, Cidade Alta, Felipe Guerra-RN.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 329.003/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua 
forma Eletrônica nº 020/2022, tendo como objeto: “Contratação de empresa especializada 
para confecção de próteses odontólogas para suprir as necessidades das ações do Brasil 
Sorridente, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do 
Seridó/RN”. O local de realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e todos 
os interessados devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24 de junho de 2022 às 10h:00min. FIM DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06 de julho de 2022 às 08h:00min (horário de Brasília). 
INÍCIO DA DISPUTA: 06 de julho de 2022 às 08h:01min. As especificações estão estabelecidas 
no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e  www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 23 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Entretenimento
Sexta-feira, 24 de junho de 2022 • 19
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Nos 25 anos do 
Praia Shopping, 
Édson Matis e 
Danielle Leal

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn
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NOVAS DA CEGONHA. Boas notí-
cias para o belo casal, formado pela 
ex-bbb Isabella Cecchi com o procu-
rador Pedro Odumã. Casados desde 
dezembro estão grávidos do primei-
ro filho. A notícia foi divulgada nas 
redes sociais onde eles prometeram 
também compartilhar este novo mo-
mento com os milhões de seguidores. 
A coluna deseja muitas felicidades a 
essa linda família que se forma. 

TRANSNORDESTINA. A jornalista 
trans potiguar graduada pela Uni-
versidade Estadual do Rio Grande do 
Norte Elli Cafrê é a nova contratada 
da TV Globo como roteirista. Passa a 
integrar  a equipe do programa mati-
nal Encontro, que entra em nova fase 
com apresentação de Patrícia Poeta. 
Também formada em Marketing, ele 
deve introduzir pautas cada vez mais 
inclusivas para a atração. 

FILMANDO. Destaque ao inter-
pretar o peão Levi na novela global 
“Pantanal” (Globo), cujo persona-
gem se despediu da trama após ser 
devorado por piranhas, o paraibano 
Leandro Levi já está num novo traba-
lho. De volta a São Paulo, onde mora, 
começa a rodar nos próximos dias o 
filme de suspense “Acerto”, dirigido 
por Rogério Gomes. As gravações vão 
até meados de julho. No elenco tam-
bém estão nomes como José Loreto, 
Marcello Novaes, Jonas Bloch e Leona 
Cavalli.

CHIQUE . Ate o fim de 2024 o Ae-
roporto Internacional de Guarulhos 
terá um terminal exclusivo para pas-
sageiros alinhados e com alta renda. 
Devem ser investidos US$ 80,6 mi-
lhões, numa parceria firmada entre a 
concessionária GRU Airport e o grupo 
canadense AEPM Services, após au-
torização da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil. O novo espaço, com 
área total de cinco mil metros quadra-
dos, ficará localizado entre o terminal 
3 e o hangar da American Airlines. A 
unidade será voltada principalmente 
para passageiros de primeira classe 
e executiva de voos comerciais, mas 
também poderá atender passageiros 
de jatos executivos.

CORPORATIVO E BONZINHO. O 
indicador de boas práticas sociais, 
ambientais e de governança, o ESG, é 
cada vez mais relevante para o setor 
corporativo. Empresas que não co-
locam em prática tais fundamentos 
podem, por exemplo, ter sua imagem 
manchada perante consumidores 
e fornecedores, e dificuldades com 
investidores e parcerias. A transfor-
mação digital pode acelerar a adoção 
do ESG com soluções de automação, 
análise de dados, cibersegurança e 
nuvem que apresentam potencial pa-
ra renovar as estratégias e operações 
corporativas.

#DESTAQUE
“Quando falamos em desafios das mulheres na 

engenharia, lembramos das desigualdades de gêne-
ro e do preconceito que ainda estão enraizados nos 

dias de hoje”. A fala é de ANA ADALGISA, 50, pelo dia 
internacional da mulher engenheira, festejado on-

tem. Profissional reconhecida, defensora da catego-
ria e visionária ela lembra que escolheu o ramo para 
contribuir com o  Rio Grande do Norte é que a força 
feminina de 200 mil engenheiras do país contribui 

para consolidação da política de Equidade de Gêne-
ro do Sistema. “Elas são fortes, não desistem fácil em 

provar a sua qualidade. Por isso a minha dica para 
quem quer iniciar na carreira é: Siga seu objetivo 

com garra e determinação, porque na engenharia 
temos que estar preparadas para destruir barreiras 
e construir um mundo cada vez melhor”. Essa é @

adalgisadias.

Wellington Cassimiro, Sueli Toledo e Edson Soares integraram a comissão julgadora do Festival de quadrilhas de São Gonçalo

 Cláudio Delgado canta vivas para a amada Eudesia Carvalho
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Happy    Birthday
Felipe Bezerra, Carol Almeida, Hilkelia Pinhei-
ro, Eudesia Carvalho, Lucila Almeida, Marcelo 

Soares, Zeni Moura e Marcelo Bulhões

Quem não vê problemas nas próprias 
atitudes, não pode mudar “ ”

BRILHO FEMININO. O estilista Marcus Ra-
malho lançou esta semana sua nova coleção, 
intitulada “Glow” e inspirada no brilho que 
existe no interior da alma feminina. As peças 
trazem um clima vibrante através de cores 
como o laranja, amarelo e roxo, e um mix de 
tons terrosos e preto destacam a elegância 
e sofisticação das criações. Tudo feito a mão 
com muitos bordados e aplicações de franjas, 
plumas e pedrarias, usando tecidos como ve-
ludo, lurex, paetês, cetins e tules que enalte-
cem a sensualidade feminina, com recortes 
estratégicos, decotes e fendas.

SONHO AMERICANO. No próximos dias 30 
de setembro e 1º de outubro na Arena das Du-
nas ocorre  Encontro Cultura Orlando Natal. 
O objetivo é “informar, despertar curiosidade 
e interesse” dos potiguares em viver ou in-
vestir neste trecho dos Estados Unidos. Serão 
ministradas vários painéis e palestras, dentre 
elas uma das mais esperadas a cujo tema é 
“A verdade sobre a América e suas curiosida-
des”.  Há ainda informar sobre rentabilização 
de ganhos com imóveis, funcionamento da 
medicina nas terras do Tio Sam. Dentro os 
profissionais que participam, Simone Negrini, 
Elisiane Ramos, Daniela Lopez e Carol Lar-
son, dentre outros. A programação é gratuita e 
prossegue on line no dia 02 de outubro. 

COMPARTILHADO. Em virtude da pande-
mia os dois últimos anos foram desanimado-
res para os coworkings (escritórios de empre-
sas diferentes, profissionais liberais e freelan-
cers em um mesmo espaço físico), mas agora 
chegou o momento deles, a ocupação destes 
espaços saltou. A previsão é de que haja cerca 
de 42K espaços de coworking em todo o mun-
do até 2024. Isso representa um aumento de 
116% em comparação aos, aproximadamen-
te, 19K em 2020. Aqui um destes locais pro-
mete atrair jovens empresas e profissionais e 
deve ser inaugurado na Arena das Dunas. 

TEXTÃO NO TWITTER. Em uma das maio-
res mudanças desde que ampliou o limite de 
caracteres por post, o Twitter anunciou uma 
nova ferramenta voltada para a criação de tex-
tos e conteúdos mais longos. Com o recurso, 
chamado de Notes, os usuários terão acesso 
a uma nova aba, Write, em que será possível 
criar posts mais longos, com a opção de inse-
rir imagens, vídeos, gifs e outros tweets.

B- DAY - FELIPE BEZERRA

BOAS & CURTAS
 Hoje, entre 15 e 18h tem movimento junino no centro, avisa Delcindo Mascena. Com direito a forró itinerante e quadrilhas, 
fechando a Rua João Pessoa, entre a Princesa Isabel e Felipe Camarão. Programação para Danilo. 
 Começou ontem e vai até o dia 06 de julho o Festival Varilux de Cinema Francês maior evento do mundo dedicado à cinematogra� a do 
país, fora da França. São o17 � lmes inéditos e dois clássicos, nas salas do Cinépolis.
 O cantor Gilberto Gil é o � o condutor do programa Globo Repórter de hoje, em comemoração ao São João. O artista come-
morar seu 80º aniversário no próximo dia 26.  
 A Amazon anuncia o primeiro robô móvel totalmente autônomo, destinado a transportar grandes cargas nos EUA. Chamado de Proteus, 
pode pegar coisas, colocá-las no chão e movê-las — sem o risco de machucar os coleguinhas.
 Nova York e Orlando recebem apresentações do ótimo Sax on � e House, da dupla Israel Galiza, e Gabriel Sodré. Dia 27 de 
junho num barco ao redor de Manhattan e dia 02 de julho numa big festa na Flórida.

Em clima junino, Tânia Flor Grávidos Izabelle Cecchi e Pedro Odumã
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NOVAS DA CEGONHA. Boas notí-
cias para o belo casal, formado pela 
ex-bbb Isabella Cecchi com o procu-
rador Pedro Odumã. Casados desde 
dezembro estão grávidos do primei-
ro filho. A notícia foi divulgada nas 
redes sociais onde eles prometeram 
também compartilhar este novo mo-
mento com os milhões de seguidores. 
A coluna deseja muitas felicidades a 
essa linda família que se forma. 

TRANSNORDESTINA. A jornalista 
trans potiguar graduada pela Uni-
versidade Estadual do Rio Grande do 
Norte Elli Cafrê é a nova contratada 
da TV Globo como roteirista. Passa a 
integrar  a equipe do programa mati-
nal Encontro, que entra em nova fase 
com apresentação de Patrícia Poeta. 
Também formada em Marketing, ele 
deve introduzir pautas cada vez mais 
inclusivas para a atração. 

FILMANDO. Destaque ao inter-
pretar o peão Levi na novela global 
“Pantanal” (Globo), cujo persona-
gem se despediu da trama após ser 
devorado por piranhas, o paraibano 
Leandro Levi já está num novo traba-
lho. De volta a São Paulo, onde mora, 
começa a rodar nos próximos dias o 
filme de suspense “Acerto”, dirigido 
por Rogério Gomes. As gravações vão 
até meados de julho. No elenco tam-
bém estão nomes como José Loreto, 
Marcello Novaes, Jonas Bloch e Leona 
Cavalli.

CHIQUE . Ate o fim de 2024 o Ae-
roporto Internacional de Guarulhos 
terá um terminal exclusivo para pas-
sageiros alinhados e com alta renda. 
Devem ser investidos US$ 80,6 mi-
lhões, numa parceria firmada entre a 
concessionária GRU Airport e o grupo 
canadense AEPM Services, após au-
torização da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil. O novo espaço, com 
área total de cinco mil metros quadra-
dos, ficará localizado entre o terminal 
3 e o hangar da American Airlines. A 
unidade será voltada principalmente 
para passageiros de primeira classe 
e executiva de voos comerciais, mas 
também poderá atender passageiros 
de jatos executivos.

CORPORATIVO E BONZINHO. O 
indicador de boas práticas sociais, 
ambientais e de governança, o ESG, é 
cada vez mais relevante para o setor 
corporativo. Empresas que não co-
locam em prática tais fundamentos 
podem, por exemplo, ter sua imagem 
manchada perante consumidores 
e fornecedores, e dificuldades com 
investidores e parcerias. A transfor-
mação digital pode acelerar a adoção 
do ESG com soluções de automação, 
análise de dados, cibersegurança e 
nuvem que apresentam potencial pa-
ra renovar as estratégias e operações 
corporativas.

#DESTAQUE
“Quando falamos em desafios das mulheres na 

engenharia, lembramos das desigualdades de gêne-
ro e do preconceito que ainda estão enraizados nos 

dias de hoje”. A fala é de ANA ADALGISA, 50, pelo dia 
internacional da mulher engenheira, festejado on-

tem. Profissional reconhecida, defensora da catego-
ria e visionária ela lembra que escolheu o ramo para 
contribuir com o  Rio Grande do Norte é que a força 
feminina de 200 mil engenheiras do país contribui 

para consolidação da política de Equidade de Gêne-
ro do Sistema. “Elas são fortes, não desistem fácil em 

provar a sua qualidade. Por isso a minha dica para 
quem quer iniciar na carreira é: Siga seu objetivo 

com garra e determinação, porque na engenharia 
temos que estar preparadas para destruir barreiras 
e construir um mundo cada vez melhor”. Essa é @

adalgisadias.
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A torcida do América vem dando uma prova do seu carinho e 
do seu respeito pelo presidente José Ivanaldo de Souza. Sim, 
porque qualquer um outro presidente, pelo atual momen-

to da equipe na série D, estaria sendo massacrado. Acredito mes-
mo que já teria jogado a toalha. Porém, com o presidente Souza a 
paciência do torcedor rubro tem sido grande. E, isso é bom para o 
clube, pois o mandatário trabalha bem mais tranquilo. Agora, qual-
quer outro resultado que não seja o acesso a série C poderá fazer 
todo essa paciência ir para o espaço. A torcida rubra não aguentará 
mais 1 ano na série D.

Qualquer um outro estaria sendo massacrado

PEDRO NETOEsporte

ENTRE A CRUZ E A ESPADA. O técnico Fernando Marchiori vive um 
dilema. Ele mantém Wallyson como titular na equipe ou deixa no ban-
co? No momento o atacante não vem fazendo jus a titularidade. Agora, 
por outro lado Wallyson é o maior ídolo da torcida nos últimos 20 anos. 
A sua ida para o banco de reservas será motivo para cobranças cons-
tantes por parte da frasqueira, seja nas redes sociais, seja nos estádios. 
Como cantou o poeta Renato Russo, o técnico Fernando Marchiori está 
entre a cruz e a espada. Se mantiver Wallyson como titular o técnico tera 
dificuldades para encontrar um espaço onde o atacante quer jogar. Se 
deixar Wallyson no banco o técnico poderá ter problemas torcida.

O “MODUS OPERANDIS” NÃO MUDA. O influencer Iran Ferreira, mais 
conhecido como Luva de Pedreiro, resolveu quebrar o contrato de exclusi-
vidade com seu empresário Alan Jesus. Luva de Pedreiro alega que foi dor-
mir com mais de R$ 1 milhão na sua conta e acordou com apenas R$ 7 mil. 
Segundo os sites de notícias do sul/sudeste o empresário do rapaz sumiu 
com o dinheiro do influencer. Em nota oficial o empresário negou o fato. 
Caso agora deverá ser resolvido na justiça. É amigos, parece que o “Modus 
Operandis” dos empresários não muda. Seja no Nordeste ou no Sul.

PASSA MUITA SEGURANÇA. O 
goleiro do América Bruno Pianis-
solla, passa muita segurança a sua 
equipe. Fazia anos que o América 
não tinha alguém embaixo dos paus 
que transmitisse tanta tranquilida-
de aos torcedores. Agora, não es-
queçamos que Bruno evita gols, ele 
não marca gols. Simples assim.

É UMA AFRONTA. Volto a repe-
tir. O técnico Tite não levar o ata-
cante Hulk para a Copa do Mundo 
é um afronta a quem gosta do bom 
futebol. Hulk vive um grande mo-
mento. Deixar de ter Hulk para ter 
Gabriel Jesus e Bruno Guimarães 
me parecer ser uma escolha nada 
acertada.

WELLINGTON REIS E WALFRI-
DO. Fazia tempo que a equipe do 
ABC não tinha dois volantes de tan-
ta qualidade como Wellington Reis 

e Walfrido. Tanto no desarme como 
na saída de bola. Amanhã tudo po-
de mudar, porém no momento os 
caras vem jogando muita bola.

ASSUMIU O VISÃO CELESTE. O 
técnico Berguinho foi anunciado 
como o homem que comandará o 
Visão Celeste na Segunda Divisão 
do estadual. Ótima escolha. Bergui-
nho conhece muito.

EM ABERTO. O gol marcado 
por Lázaro, do Flamengo, na der-
rota de 2x1, para o Atlético-MG, 
deixou tudo em aberto para o jogo 
da volta. Se o Atlético tivesse segu-
rado os dois gols de diferença a si-
tuação ficaria complicada para os 
rubro negros. Agora, se o Flamen-
go vencer por um gol de diferença 
a partida será decidida nos pênal-
tis. No meu entendimento a vaga 
está em aberto.

CONFIRA OS JOGOS

X X

X X
 América-RN ABC

Alecrim Fábrica

Cruzeiro-RN Riachuelo

Santa Cruz SC Parnamirim

SÁBADO, 25

8H30 8H30

14H30 14H30

DOMINGO, 26

Potiguar Sub-17: Quartas 
de � nal acontecem no 
sábado 25, e domingo 26

Jogos serão 
disputados no 

Estádio Juvenal 
Lamartine, em 

Natal

Oito clubes garantiram va-
gas nas quartas de final 
do Campeonato Potiguar 

de Futebol Sub-17: ABC, Ale-
crim, América, Cruzeiro, Fábrica 
de Craques, Riachuelo, SC Par-
namirim e Santa Cruz.

A classificação do grupo A se 
definiu desta forma: o ABC pas-
sou de fase após vencer todos 
os jogos e chegar com 100% nas 
quartas de final. Já o Fábrica de 
Craques se manteve na segunda 

colocação, com 12 pontos e ape-
nas uma derrota em seu currícu-
lo. Com duas derrotas e um em-
pate, o Santa Cruz avançou com 
7 pontos, na terceira colocação.

Em seguida, na quarta colo-
cação, o Cruzeiro conseguiu a 
classificação de última hora, no 
último jogo, conseguiu vencer o 
Força e Luz por 4 a 0 e carimbou 
presença na próxima fase. Dessa 
forma, ABC, Fábrica de Craques, 
Santa Cruz e Cruzeiro estão clas-
sificados para as quartas.

Já no grupo B, o América se 
classificou em primeiro coloca-
do, mas acabou perdendo o úl-
timo jogo para o Riachuelo por 
2 a 1, essa foi a única derrota do 
alvirrubro na competição. Na 
segunda colocação do grupo B, 
o Alecrim perdeu apenas para 
o América na primeira rodada, 
porém conseguiu arrancar mui-
to bem e chega com moral.

Na terceira posição, o S.C 
Parnamirim, mais conhecido 
com Estrela Potiguar, ficou na 
cola do Alecrim com também 8 
pontos ganhos, com destaque 
para a goleada da última rodada 
diante do Visão Celeste por 3 a 0. 
Na sequência e na quarta colo-
cação, o Riachuelo chegou com 
7 pontos ganhos e muita garra, 
pois venceu o líder, América, de 
virada na última rodada da pri-
meira fase. Os classificados fo-
ram: América, Alecrim, SC Par-
namirim e Riachuelo.

De acordo com os critérios 
estabelecidos no regulamen-
to da competição, as equipes 
disputarão as quartas de finais, 
em jogo único, com vantagem 
de empate para a agremiação 
que obtiver o melhor índice 
técnico na primeira fase. Neste 
caso seriam: América, ABC, Fá-
brica e Alecrim.

Equipe Sub-17 do ABC passou de fase após vencer todos os jogos e chegar com 100% nas quartas de fi nal

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C
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O segundo dia de Troféu Bra-
sil de atletismo começou 
com muita emoção no Es-

tádio Nilton Santos – o Engenhão, 
no Rio de Janeiro. Na quinta-feira 
23, Rafael Henrique Pereira levou 
o ouro nos 110m com barreiras 

batendo o recorde sul-americano 
da prova, com 13.17 (0.4m/s). Ga-
briel Constantino e Eduardo de 
Deus, que completaram o pódio, 
ainda correram abaixo dos 13.30.

Rafael Pereira venceu a prova 
com 13.17, estabelecendo o recorde 

sul-americano da prova. Ele superou 
em um centésimo a marca de Ga-
briel Constantino, feita em julho de 
2019. Gabriel, aliás, foi o vice-cam-
peão do Troféu Brasil neste ano, mar-
cando 13.23. Eduardo de Deus fatu-
rou o bronze, marcando 13.27.

A marca de Rafael Pereira é, 
ainda, o sexto melhor tempo des-
te ano, igualado ao jamaicano 
Omar McLeod, campeão olímpi-
co em 2016 e mundial em 2017. O 
dono do melhor tempo do ano é 
o norte-americano Devon Allen, 

com 12.84. Já a marca de Gabriel 
Constantino o deixa na 12ª colo-
cação do ranking da temporada, 
enquanto Eduardo de Deus é o 
15º. Os três disputarão o Mundial 
de Oregon, nos EUA, que aconte-
cerá a partir de 15 de julho.

Rafael Pereira bate recorde sul-americano nos 110m c/barreiras
Troféu Brasil de Atletismo

Esportes aquáticos

Brasil vai à final do 
highlight no Mundial 
de Budapeste

O Brasil se classificou para 
mais uma final do nado 
artístico no Campeona-

to Mundial de Esportes Aquáti-
cos, disputado em Budapeste, na 
Hungria. Nesta quinta-feira 23, a 
equipe brasileira ficou em nono 
lugar no highlight, com a marca 
de 81.2000, e avançou para a fi-
nal, que será disputada no sába-
do 25, às 10h. Do Portal OTD.

O time brasileiro foi compos-
to por Vitoria Casale, Julia Catha-
rino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, 
Laura Micucci, Ana Beatriz Nu-
nes, Celina Rangel, Gabriela Re-

gly, Luiza Rodrigues e Anna Giu-
lia Veloso. Ao todo, 15 países par-
ticiparam da eliminatória e 12 
avançaram. A líder da classifica-
tória foi a Ucrânia, que marcou 
94.23333. O México foi o princi-
pal país das Américas, terminan-
do em quarto lugar com 88.5333.

Esta é a quarta final do Brasil 
no nado artístico neste Mundial 
de Esportes Aquáticos. O país 
esteve presente nas decisões da 
equipe técnica, do combo livre 
equipe e do dueto misto técni-
co. Fabiano Ferreira e Gabriela 
Regly ainda participarão da final 

do dueto misto livre, que come-
ça nesta sexta-feira 24.

Por enquanto, as melhores 
classificações do Brasil no nado 
artístico são justamente os no-

nos lugares de Fabiano Ferreira 
e Gabriela Regly, no dueto mis-
to técnico, e do combo livre. Por 
enquanto, o Japão lidera o qua-
dro de medalhas da modalidade 

na competição, com dois ouros 
(ambos com Yukiko Inui no solo) 
e três pratas. A China também 
tem dois ouros, enquanto Ucrâ-
nia e Itália somam um cada. 

DIVULGAÇÃO/CBDA
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N

C
E!

Equipe brasileira de nado artístico fi ca em nono lugar na classifi catória e avança à fi nal do highlight em Budapeste

Ítalo Ferreira vence 
etapa de surfe 
em Saquarema

Ouro em Tóquio, 
Após um ótimo 

início nas águas 
da Praia de Itaúna, 

o potiguar somou 
12,60 pontos

Medalhista de ouro em 
Tóquio, o surfista Ítalo 
Ferreira se classificou 

para as oitavas de final da eta-
pa de Saquarema do Circuito 
Mundial nesta quinta-feira 23. 
O brasileiro superou o compa-
triota João Chianca e Matthew 
McGillivray. 

Após um ótimo início nas 
águias da Praia de Itaúna, Ítalo 
Ferreira somou 12,60 pontos. O 
sul-africano ficou com a segun-
da colocação com 9 pontos, en-
quanto o Chumbinho somou 
apenas 6,30 pontos e ficou na 
lanterna da bateria.

Na segunda bateria da catego-

ria masculina do dia, o brasileiro 
Michael Rodrigues também con-
quistou classificação às oitavas 
de final. O atleta superou o atual 
campeão da etapa de El Salvador, 
Griffin Colapinto e Jake Marshall.

Na terceira bateria do dia, o 

australiano Jack Robinson con-
seguiu a melhor nota de Saquare-
ma com um 8,17 pontos e somou 
ao fim de sua participação 13,67 
pontos. O surfista deixou pelo ca-
minho os brasileiros Samuel Pu-
po e Matheus Herdy.

Ítalo superou o 
compatriota João 
Chianca e Matthew 
McGillivray
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A torcida do América vem dando uma prova do seu carinho e 
do seu respeito pelo presidente José Ivanaldo de Souza. Sim, 
porque qualquer um outro presidente, pelo atual momen-

to da equipe na série D, estaria sendo massacrado. Acredito mes-
mo que já teria jogado a toalha. Porém, com o presidente Souza a 
paciência do torcedor rubro tem sido grande. E, isso é bom para o 
clube, pois o mandatário trabalha bem mais tranquilo. Agora, qual-
quer outro resultado que não seja o acesso a série C poderá fazer 
todo essa paciência ir para o espaço. A torcida rubra não aguentará 
mais 1 ano na série D.

Qualquer um outro estaria sendo massacrado

PEDRO NETOEsporte

ENTRE A CRUZ E A ESPADA. O técnico Fernando Marchiori vive um 
dilema. Ele mantém Wallyson como titular na equipe ou deixa no ban-
co? No momento o atacante não vem fazendo jus a titularidade. Agora, 
por outro lado Wallyson é o maior ídolo da torcida nos últimos 20 anos. 
A sua ida para o banco de reservas será motivo para cobranças cons-
tantes por parte da frasqueira, seja nas redes sociais, seja nos estádios. 
Como cantou o poeta Renato Russo, o técnico Fernando Marchiori está 
entre a cruz e a espada. Se mantiver Wallyson como titular o técnico tera 
dificuldades para encontrar um espaço onde o atacante quer jogar. Se 
deixar Wallyson no banco o técnico poderá ter problemas torcida.

O “MODUS OPERANDIS” NÃO MUDA. O influencer Iran Ferreira, mais 
conhecido como Luva de Pedreiro, resolveu quebrar o contrato de exclusi-
vidade com seu empresário Alan Jesus. Luva de Pedreiro alega que foi dor-
mir com mais de R$ 1 milhão na sua conta e acordou com apenas R$ 7 mil. 
Segundo os sites de notícias do sul/sudeste o empresário do rapaz sumiu 
com o dinheiro do influencer. Em nota oficial o empresário negou o fato. 
Caso agora deverá ser resolvido na justiça. É amigos, parece que o “Modus 
Operandis” dos empresários não muda. Seja no Nordeste ou no Sul.

PASSA MUITA SEGURANÇA. O 
goleiro do América Bruno Pianis-
solla, passa muita segurança a sua 
equipe. Fazia anos que o América 
não tinha alguém embaixo dos paus 
que transmitisse tanta tranquilida-
de aos torcedores. Agora, não es-
queçamos que Bruno evita gols, ele 
não marca gols. Simples assim.

É UMA AFRONTA. Volto a repe-
tir. O técnico Tite não levar o ata-
cante Hulk para a Copa do Mundo 
é um afronta a quem gosta do bom 
futebol. Hulk vive um grande mo-
mento. Deixar de ter Hulk para ter 
Gabriel Jesus e Bruno Guimarães 
me parecer ser uma escolha nada 
acertada.

WELLINGTON REIS E WALFRI-
DO. Fazia tempo que a equipe do 
ABC não tinha dois volantes de tan-
ta qualidade como Wellington Reis 

e Walfrido. Tanto no desarme como 
na saída de bola. Amanhã tudo po-
de mudar, porém no momento os 
caras vem jogando muita bola.

ASSUMIU O VISÃO CELESTE. O 
técnico Berguinho foi anunciado 
como o homem que comandará o 
Visão Celeste na Segunda Divisão 
do estadual. Ótima escolha. Bergui-
nho conhece muito.

EM ABERTO. O gol marcado 
por Lázaro, do Flamengo, na der-
rota de 2x1, para o Atlético-MG, 
deixou tudo em aberto para o jogo 
da volta. Se o Atlético tivesse segu-
rado os dois gols de diferença a si-
tuação ficaria complicada para os 
rubro negros. Agora, se o Flamen-
go vencer por um gol de diferença 
a partida será decidida nos pênal-
tis. No meu entendimento a vaga 
está em aberto.

CONFIRA OS JOGOS

X X

X X
 América-RN ABC

Alecrim Fábrica

Cruzeiro-RN Riachuelo

Santa Cruz SC Parnamirim

SÁBADO, 25

8H30 8H30

14H30 14H30

DOMINGO, 26

Potiguar Sub-17: Quartas 
de � nal acontecem no 
sábado 25, e domingo 26

Jogos serão 
disputados no 

Estádio Juvenal 
Lamartine, em 

Natal

Oito clubes garantiram va-
gas nas quartas de final 
do Campeonato Potiguar 

de Futebol Sub-17: ABC, Ale-
crim, América, Cruzeiro, Fábrica 
de Craques, Riachuelo, SC Par-
namirim e Santa Cruz.

A classificação do grupo A se 
definiu desta forma: o ABC pas-
sou de fase após vencer todos 
os jogos e chegar com 100% nas 
quartas de final. Já o Fábrica de 
Craques se manteve na segunda 

colocação, com 12 pontos e ape-
nas uma derrota em seu currícu-
lo. Com duas derrotas e um em-
pate, o Santa Cruz avançou com 
7 pontos, na terceira colocação.

Em seguida, na quarta colo-
cação, o Cruzeiro conseguiu a 
classificação de última hora, no 
último jogo, conseguiu vencer o 
Força e Luz por 4 a 0 e carimbou 
presença na próxima fase. Dessa 
forma, ABC, Fábrica de Craques, 
Santa Cruz e Cruzeiro estão clas-
sificados para as quartas.

Já no grupo B, o América se 
classificou em primeiro coloca-
do, mas acabou perdendo o úl-
timo jogo para o Riachuelo por 
2 a 1, essa foi a única derrota do 
alvirrubro na competição. Na 
segunda colocação do grupo B, 
o Alecrim perdeu apenas para 
o América na primeira rodada, 
porém conseguiu arrancar mui-
to bem e chega com moral.

Na terceira posição, o S.C 
Parnamirim, mais conhecido 
com Estrela Potiguar, ficou na 
cola do Alecrim com também 8 
pontos ganhos, com destaque 
para a goleada da última rodada 
diante do Visão Celeste por 3 a 0. 
Na sequência e na quarta colo-
cação, o Riachuelo chegou com 
7 pontos ganhos e muita garra, 
pois venceu o líder, América, de 
virada na última rodada da pri-
meira fase. Os classificados fo-
ram: América, Alecrim, SC Par-
namirim e Riachuelo.

De acordo com os critérios 
estabelecidos no regulamen-
to da competição, as equipes 
disputarão as quartas de finais, 
em jogo único, com vantagem 
de empate para a agremiação 
que obtiver o melhor índice 
técnico na primeira fase. Neste 
caso seriam: América, ABC, Fá-
brica e Alecrim.

Equipe Sub-17 do ABC passou de fase após vencer todos os jogos e chegar com 100% nas quartas de fi nal

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C
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O segundo dia de Troféu Bra-
sil de atletismo começou 
com muita emoção no Es-

tádio Nilton Santos – o Engenhão, 
no Rio de Janeiro. Na quinta-feira 
23, Rafael Henrique Pereira levou 
o ouro nos 110m com barreiras 

batendo o recorde sul-americano 
da prova, com 13.17 (0.4m/s). Ga-
briel Constantino e Eduardo de 
Deus, que completaram o pódio, 
ainda correram abaixo dos 13.30.

Rafael Pereira venceu a prova 
com 13.17, estabelecendo o recorde 

sul-americano da prova. Ele superou 
em um centésimo a marca de Ga-
briel Constantino, feita em julho de 
2019. Gabriel, aliás, foi o vice-cam-
peão do Troféu Brasil neste ano, mar-
cando 13.23. Eduardo de Deus fatu-
rou o bronze, marcando 13.27.

A marca de Rafael Pereira é, 
ainda, o sexto melhor tempo des-
te ano, igualado ao jamaicano 
Omar McLeod, campeão olímpi-
co em 2016 e mundial em 2017. O 
dono do melhor tempo do ano é 
o norte-americano Devon Allen, 

com 12.84. Já a marca de Gabriel 
Constantino o deixa na 12ª colo-
cação do ranking da temporada, 
enquanto Eduardo de Deus é o 
15º. Os três disputarão o Mundial 
de Oregon, nos EUA, que aconte-
cerá a partir de 15 de julho.

Rafael Pereira bate recorde sul-americano nos 110m c/barreiras
Troféu Brasil de Atletismo

Esportes aquáticos

Brasil vai à final do 
highlight no Mundial 
de Budapeste

O Brasil se classificou para 
mais uma final do nado 
artístico no Campeona-

to Mundial de Esportes Aquáti-
cos, disputado em Budapeste, na 
Hungria. Nesta quinta-feira 23, a 
equipe brasileira ficou em nono 
lugar no highlight, com a marca 
de 81.2000, e avançou para a fi-
nal, que será disputada no sába-
do 25, às 10h. Do Portal OTD.

O time brasileiro foi compos-
to por Vitoria Casale, Julia Catha-
rino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, 
Laura Micucci, Ana Beatriz Nu-
nes, Celina Rangel, Gabriela Re-

gly, Luiza Rodrigues e Anna Giu-
lia Veloso. Ao todo, 15 países par-
ticiparam da eliminatória e 12 
avançaram. A líder da classifica-
tória foi a Ucrânia, que marcou 
94.23333. O México foi o princi-
pal país das Américas, terminan-
do em quarto lugar com 88.5333.

Esta é a quarta final do Brasil 
no nado artístico neste Mundial 
de Esportes Aquáticos. O país 
esteve presente nas decisões da 
equipe técnica, do combo livre 
equipe e do dueto misto técni-
co. Fabiano Ferreira e Gabriela 
Regly ainda participarão da final 

do dueto misto livre, que come-
ça nesta sexta-feira 24.

Por enquanto, as melhores 
classificações do Brasil no nado 
artístico são justamente os no-

nos lugares de Fabiano Ferreira 
e Gabriela Regly, no dueto mis-
to técnico, e do combo livre. Por 
enquanto, o Japão lidera o qua-
dro de medalhas da modalidade 

na competição, com dois ouros 
(ambos com Yukiko Inui no solo) 
e três pratas. A China também 
tem dois ouros, enquanto Ucrâ-
nia e Itália somam um cada. 

DIVULGAÇÃO/CBDA
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Equipe brasileira de nado artístico fi ca em nono lugar na classifi catória e avança à fi nal do highlight em Budapeste

Ítalo Ferreira vence 
etapa de surfe 
em Saquarema

Ouro em Tóquio, 
Após um ótimo 

início nas águas 
da Praia de Itaúna, 

o potiguar somou 
12,60 pontos

Medalhista de ouro em 
Tóquio, o surfista Ítalo 
Ferreira se classificou 

para as oitavas de final da eta-
pa de Saquarema do Circuito 
Mundial nesta quinta-feira 23. 
O brasileiro superou o compa-
triota João Chianca e Matthew 
McGillivray. 

Após um ótimo início nas 
águias da Praia de Itaúna, Ítalo 
Ferreira somou 12,60 pontos. O 
sul-africano ficou com a segun-
da colocação com 9 pontos, en-
quanto o Chumbinho somou 
apenas 6,30 pontos e ficou na 
lanterna da bateria.

Na segunda bateria da catego-

ria masculina do dia, o brasileiro 
Michael Rodrigues também con-
quistou classificação às oitavas 
de final. O atleta superou o atual 
campeão da etapa de El Salvador, 
Griffin Colapinto e Jake Marshall.

Na terceira bateria do dia, o 

australiano Jack Robinson con-
seguiu a melhor nota de Saquare-
ma com um 8,17 pontos e somou 
ao fim de sua participação 13,67 
pontos. O surfista deixou pelo ca-
minho os brasileiros Samuel Pu-
po e Matheus Herdy.

Ítalo superou o 
compatriota João 
Chianca e Matthew 
McGillivray
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